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บทคัดย่อ 

 ศิลปนิพนธ์ชุด ‘ฟื้นฝันวัยเด็ก’ เริ่มต้นจากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ผ่านพบมาในวัยเด็ก 

มาจนถึงปัจจุบัน และเมื่อได้พินิจพิเคราะห์เรื่องราวต่างๆแล้ว ข้าพเจ้าได้พบว่าประสบการณ์ที่ดีและ

ร้ายนั้น ส่วนมากที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมักไม่ได้มาจากเหตุการณ์ที่ดี หลายครั้งที่ประสบการณ์ที่เลว

ร้ายได้สร้างให้เกิดความทรงจําที่ฝังอยู่ในระดับจิตใต้สํานึก ถึงแม้จะผ่านพ้นมาแล้ว บางครั้งประ

สบการณ์นั้นได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในความฝัน และเมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางจิตวิเคราะห์

อย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง ทําให้ได้เห็นว่าประสบการณ์ที่เลวร้ายนั้นส่งผลกระทบทั้งการตัดสินใจต่อเหตุ

การณ์ เหตุการณ์หนึ่ง และส่งผลต่อบุคลิกภาพโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 ‘ฟื้นฝันวัยเด็ก’ ที่ข้าพเจ้ารังสรรค์ขึ้นมานั้น เปรียบเสมือนการยํ้าเตือนและสั่งสอนตัวเอง ด้วย

คติธรรมที่สอดแทรกไปในเนื้อหานั้น ข้าพเจ้าได้ทําขึ้นเพื่อเยียวยาตัวเองทั้งสิ้น โดยใช้เรื่องสั้นที่มีตัว

ละครจํานวนน้อย เพื่อที่จะให้สารที่ข้าพเจ้าต้องการจะสื่อออกมานั้นเข้าใจง่ายที่สุด โครงการสร้าง 

สรรค์ของข้าพเจ้านั้นในช่วงแรกเริ่ม ข้าพเจ้าได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับนิทานเรื่องสั้นที่เป็นอมตะและ

ได้รับการเผยแพร่โดยกว้างขวาง อย่างนิทานอิสป ถ่ายทอดออกมาด้วยรูปแบบของวิดิโอสั้นไร้เสียงพูด

ที่มีดนตรีประกอบ โดยใช้ท่าทาง หน้ากาก และอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆมาร้อยเรียงถักทอขึ้นเป็น

นิทานภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบหนึ่ง เมื่อมาถึงจุดหนึ่งข้าพเจ้าจึงก้าวออกมาจากกรอบของ

นิทานอิสปเพื่อทดลองสร้างเรื่องราวของตัวเองที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยภาพจําที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวที่ผู้

ชมเคยได้ยินและผ่านตามา จุดประสงค์ของข้าพเจ้าจากตอนแรกที่ได้สร้างสรรค์มาเพื่อบําบัดตัวเองนั้น 

ได้กลายเปลี่ยนเป็นการสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ชมที่ผ่านประสบการณ์หรือเรื่องราวแย่ๆได้รับชม อย่าง

น้อยก็เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจ หรืออย่างมากก็อยากให้ได้รับกําลังใจและคติธรรมจากผลงานชิ้น

นี้ไปด้วยไม่มากก็น้อย 

ง 
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Abstract 

 The thesis project entitled ‘Once Upon a Dreams’ was developed from my 

personal experiences during my childhood time that I have been through. There was 

two side of the story, When you have some good memory there are bad memory 

too. And most of experiences that affect life are bad experience, they effect how 

you decide to situation and effect personality too. Bad experience had root to our 

subconscious mind in the way you can not imagine. With my studied later on 

psychoanalysis made me understand more about how it affect, it start to be my 

inspiration to made art about it to publish with people that go through some bad 

experience and to cheer them up. 

 In the beginning, ‘Once Upon a Dreams’ was created to be satisfied only to 

myself as meditation or medication as Art therapy. It was create by concept that to 

make it most easy to understand in short time watching, it is come up an idea to 

recreate a story of Aesop’s fable as it is short story with less character. I made it to 

be silence movies with a soundtrack. Told by an action of actor, environment that in 

the background, and props mask. But later on that I have finish couples of video, I 

realised that I have to make my own short fables that up-to-date. As it appear on 

later episodes of my art work. As creator, I would love if my audience receive my 

messages and cheered up by my work. 

จ 



กิตติกรรมประกาศ 

 ข้าพเจ้าน้อมรําลึกถึงคุณบิดามารดาผู้ให้กําเนิด ให้การศึกษา อบรมเลี้ยงดูและปลูกฝังให้เป็น

นักคิดมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านที่ดี และน้อมรําลึกถึงธรรมชาติที่ประทานชีวิตและทําให้ได้รู้จักถึง

จิตวิญญาณในการอุทิศตนเพื่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ร่วมโลก ที่ทําให้ข้าพเจ้าได้มองเห็นความงามของ

ชีวิตทั้งหลายรวมถึงผู้ที่มอบความปราถนาดีแก่ข้าพเจ้าในด้านการศึกษาทั้งที่เป็นญาติมิตรและบุคคล

ทั่วไปที่ข้าพเจ้าได้พานพบ 

 ข้าพเจ้าขอขอบคุณ อาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน ผู้แนะนําแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะ และคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนข้าพเจ้า

ด้านศิลปะมาตลอดระยะเวลา 5 ปีในการศึกษาศิลปะในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ขอขอบคุณนํ้าใจและความรู้ที่หลากหลายจากประสบการณ์ของนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯรุ่น

ต่างๆที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่หลากหลายแก่ข้าพเจ้า ทําให้ข้าพเจ้าสามารถนํามาใช้สร้าง 

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าได้อย่างไม่รู้จบ 

ฉ 



คํานํา 

 เอกสารฉบับนี้เป็นหนังสือประกอบงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกสื่อผสม 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็น 

การสรุปสาระสําคัญของการสร้างสรรค์ การศึกษาปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ฟื้นฝันวัย

เด็ก” (Once Upon a Dreams)    มุ่งให้ทราบถึ งการศึกษาปฏิบัติ งานศิลปนิพนธ์ โดยคาดหวังว่า

จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้ที่สนใจ 

ช 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 ปัจจุบันปัญหาเรื่องของการฆ่าตัวตายนั้นเป็นปัญหาที่ดูจะเร่งด่วนและต้องการการแก้ไขเป็น

อย่างมาก  สถิติการฆ่าตัวตายในไทยเมื่อปี 2019 นี้ มีมากกว่า 6.34% ต่อประชากรหนึ่งแสน

คน มีผู้ทําร้ายตัวเอง ราวปีละ 53,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน และมีคนฆ่าตัวตายสําเร็จ ปีละประ

มาณ 4,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน เป็นชายมากกว่าหญิง 4 เท่า ทําให้เกิดการสูญเสียทาง

เศรษฐกิจปีละกว่า 400 ล้านบาท1 อาจจะเป็นตัวเลขที่ น้อยเมื่อเที ยบกับจํานวนประชากรทั้งหมด 

แต่มันควรที่จะมองข้ามหรือไม่? ในตัวเลขที่ได้กล่าวมานั้นการเกิดขึ้นของการฆ่าตัวตายนั้นเป็นเรื่อง

ยากที่จะเตรียมการรับมือกับเหตุ หนึ่งในตัวเลขที่ถูกสุ่มขึ้นมาด้วยธรรมชาตินั้น จะเป็นไปได้ไหมหา

กมันอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณ อาจจะเป็นคนที่คุณเพิ่งจะสนทนากันเมื่อตอนเช้า หรืออาจจะเป็นเพื่อน

เก่าแก่ของคุณที่ไม่ได้เจอกันเลยเป็นเวลาสี่ถึงห้าปี เมื่อได้ลองคิดไตร่ตรองดูในมุมมองนี้แล้ว จะเห็นได้

ว่าถึงจํานวนตัวเลขนั้นจะน้อยนิดเมื่อเทียบกับจํานวนประชากร แต่ก็มีความสําคัญยิ่งยวดไม่น้อย

ไปกว่าแผนพัฒนาชาติ 20 ปีเลยทีเดียว 

  

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ความผูกพันกับดนตรีจากอดีตถึงปัจจุบันของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะพบกับปัญหาที่หลากหลาย 

ดนตรีก็สามารถทําให้ข้าพเจ้าผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ แต่มีบางครั้งที่พบเจอกับปัญหาที่ไม่สามารถแก้

ไขได้อย่างถูกวิธี เลือกที่จะแสดงออกด้วยวิธีการของความรุนแรง ทําให้มีความต้องการที่จะค้นหาว่า

อะไรคือต้นเหตุของการแสดงออกเหล่านั้น และต้องการที่จะหาสิ่งที่สามารถทําให้ผ่อนคลาย สิ่งที่ตอบ

สนองความต้องการนั้นสําหรับข้าพเจ้าแล้ว การเล่านิทานนั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่คอยกล่อมให้เรานอน

หลับในวัยเด็ก ข้าพเจ้าจึงเลือกที่จะใช้วิธีการเล่านิทานมาเพื่อสร้างความผ่อนคลาย นิทานที่ได้ฟังมาตั้ง

แต่เด็กมีข้อคิดที่ดีแต่ไม่สามารถใช้กับชีวิต ข้าพเจ้าจึงมีความต้องการที่จะดัดแปลงความทรงจําที่เคย

ได้ฟังนิทานจากการเล่าของบิดามารดา เพื่อที่จะสามารถนํามาปรับใช้กับปัจจุบัน 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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์รูปแบบวิดิโออาร์ต (Video Art) ในลักษณะของเรื่องสั้น 

 2. เพื่อแสดงออกถึงทัศนคติที่มีต่อเรื่องเล่าและดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัย 

 3. เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาที่ให้กําลังใจเพื่อมนุษย์ 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์   

 นิทานที่ได้ฟังในวัยเด็กมีคําสอนที่ดีเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม แต่ข้าพเจ้ามีความคิดว่าเรื่องเล่า

เหล่านั้นมีความเป็นจริงเพียงแค่ส่วนหนึ่ง รวมถึงเป็นเรื่องในอดีต ข้าพเจ้ามีความต้องการที่จะนําเรื่อง

ราวเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับปัจจุบัน ด้วยการเลือกนิทานที่มีความยาวสั้นๆ พอให้เข้าใจเนื้อหาได้

ในเวลาที่ไม่นาน ใช้ตัวละครเดียวเพื่อขับเน้นความสําคัญของเนื้อหา 

ขอบเขตของโครงการ 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหามุ่งเพื่อให้ผู้ชมได้รับคติธรรมและกําลังใจ 

 2. ขอบเขตด้านเทคนิค วิดิโออาร์ต (Video Art) 

 3. รูปแบบเรื่องสั้น นิทาน 

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ 

 1.สอบถามบิดามารดาเกี่ยวกับนิทานที่เคยเล่าให้ฟัง  

 2.หาข้อมูล หนังสือนิทาน เรื่องเล่าปรัมปรา 

 3.วิเคราะห์ตีความจากข้อมูลสําหรับทําเพลง พิจารณาจากเพลงแล้วคัดเลือกสถานที่กับ. 

อุปกรณ์ประกอบฉากที่เหมาะสม 

 4.หาอุปกรณ์ประกอบฉากและถ่ายทํา 

 5.ตัดต่อเพื่อถ่ายทําเพิ่มเติม 

 6.ตัดต่อครั้งสุดท้าย 

  

แหล่งข้อมูล 

 ประสบการณ์จากตัวเองและคนรอบตัว  

 หนังสือนิทาน เรื่องเล่า 

 หนังสือทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา 

 หนังสือทฤษฎีทางด้านวรรณกรรม 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 กล้องดิจิตอลDSLR  

 ขาตั้งกล้อง  

 อุปกรณ์ประกอบฉาก 

 หน้ากากสําหรับตัวละคร 

 คอมพิวเตอร์  

 เครื่องดนตรี 

 ยานพาหนะสําหรับเดินทาง 

 1 กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล, บทสัมภาษณ์ของนพ.ณัฐกร จําปาทอง , เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวานคม 2562, 

เข้าถึงจาก https://www.hfocus.org/content/2019/0517140
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 

 เป้าหมายในการนําเสนอผลงานคือต้องการหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และนําเสนอ

แนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการของศิลปะ เพื่อการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้น ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูล

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

 1. ข้อมูลทางด้านทฤษฎี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  1.1 ทฤษฎีทางด้านจิตวิเคราะห์ 

  1.2 ทฤษฎีทางด้านวรรณกรรม 

   

 2. ข้อมูลทางด้านศิลปกรรม ได้แก่ศิลปินกรณีศึกษา จํานวน 3 คน ได้แก่ 

  1.1 ดีน คารร์ (Marilyn Manson “Sweet Dreams”) 

  1.2 เจฟ แวช (XXYYXX “About You”) 

  1.3 เอ็ดเวิร์ด มุงก์ 

 ทั้งนี้จะอธิบายถึงข้อมูลทางด้านทฤษฎีเป็นอันดับแรก ทางเนื้อหาในผลงานของผู้เขียนนั้นพูด

ถึงการช่วยมนุษย์คนหนึ่งที่กําลังประสบปัญหาที่ยากจะก้าวข้ามด้วยการเล่านิทานทางภาพ  ผู้เขียนจึง

ต้องใช้ทฤษฎีที่เข้ามาอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาและวิธีการรับมือด้วยความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับจิต

วิทยา จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อความเข้าใจพฤติกรรม และการพยาบาลจิตเวท เพื่อความเข้าใจของทั้งผู้

เขียนเองและผู้อ่านต่อปัญหานั้นๆ สาเหตุที่เลือกทฤษฎีทางด้านวรรณกรรมหนึ่งแล้วเป็นเพราะตัวผู้

เขียนได้ใช้เนื้อหาและโครงสร้างที่ดัดแปลงมาจากนิทาน(fables) ของอิสป (Aesop) เพื่อที่จะเข้าใจถึง

ที่มาและการสื่อสารของนิทาน ข้าพเจ้าจึงจําเป็นต้องศึกษางานทางวรรณกรรม และเมื่อได้ลองค้น

หาจากแหล่งสืบค้นแล้ว จึงได้พบกับศาสตร์คติชนวิทยา(folklore) ซึ่งเนื้อหาที่ข้าพเจ้ายกมาเป็น

ทฤษฎีโครงสร้างนิทานของ วลาดิเมียร์ พรอพพ์ ซึ่งพบในบทที่ 4 ของหนังสือ “ทฤษฎีคติชนวิทยา:วิธี

วิทยาในการวิเคราะห์ตํานาน-นิทานพื้นบ้าน” (2548,ศิราพร ณ ถลาง)  และยังอ้างถึงวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์การหลอกลวงทางประสาทสัมผัส เพื่อการนําเสนอทางภาพที่ต้องการให้มีความรู้สึกถึง

การรับรู้ที่บิดเบี้ยวโดยมีต้นแบบเป็นเหล่าศิลปินเอกเพรสชั่นนิส (Expressionism) และท้ายที่สุดอ้าง

ถึงจิตวิทยาเกี่ยวกับความฝัน เพื่อสร้างและเข้าใจภาพ และการเกิดขึ้นของความฝัน กลไกของความฝัน 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  วิเคราะห์ความฝัน แรงปราถนาในความฝัน และการทํางานของความฝัน ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เขียนโดยนัก

จิตวิทยาชื่อ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เพื่อเชื่อมโยงถึงการแสดงออกทางภาพที่จะทําให้

ดูเพ้อฝันเกินจริง และไร้เหตุผล 

 คติชนวิทยาในประเทศตะวันตกเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นช่วงที่นัก

วิชาการเริ่มสนใจศึกษาวิถีชีวิตของ “ชาวบ้าน” ตั้งแต่นิทานที่ชาวบ้านเล่ากัน เพลงที่ชาวบ้านร้องเล่น 

การแสดงของชาวบ้าน ความเชื่อประเพณีของชาวบ้าน ฯลฯ ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เคยอยู่ในความสน

ใจของนักวิชาการคําว่า Folk-Lore หรือความรู้เกี่ยวกับชาวบ้านเป็นคําที่วิลเลียม ธอมส์(William 

Thoms) นักวิชาการชาวอังกฤษได้บัญญัติขึ้นใน ค.ศ. 1846 นับตั้งแต่นั้นมา เรื่องราววิถีชีวิตของชาว

บ้านจึงกลายมาเป็น “ข้อมูลใหม่” ที่เปิดให้นักวิชาการในประเทศต่างๆได้ “ลงไป” ศึกษาวิถีชีวิตของ

ผู้คน “ระดับล่าง” และได้พัฒนาทฤษฎีที่จะใช้ในการตีความเพื่อทําความเข้าใจความหมายและสารที่

ชาวบ้านพยายามสื่อผ่านคติชนซึ่งเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ใช้เป็น “ภาษา” แทนความคิด ความเชื่อ 

จินตนาการ ความรู้สึกของชาวบ้าน 

 โครงสร้างของนิทาน อันหมายถึงลําดับการดําเนินเรื่องในนิทานที่ดูเหมือนจะมีความเหมือน 

หรือคล้ายของการซํ้าๆกันของเหตุการณ์และพฤติกรรมตัวละครอยู่ หากเรานับว่าประโยคภาษาต่างๆ

มีไวยากรณ์กํากับการเรียงคําของประโยคอยู่ เราก็อาจจะเปรียบได้เช่นกันว่านิทานก็น่าจะมีไว

ยากรณ์กํากับการเรียงลําดับเหตุการณ์ในเรื่องด้วยเช่นกัน โครงสร้างคืออะไรต่างจากโครงเรื่องอย่างไร 

โครงสร้างสะท้อนระบบคิดของมนุษย์อย่างไร โครงสร้างมีความเป็นสากลและมีความสัมพันธ์กับวัฒน

ธรรมหรือไม่ และโครงสร้างของนิทานหมายถึงอะไร  

 โครงสร้าง หมายถึง รูปแบบ (form) หรือแกนที่กําหนดเนื้อหา (context) หรือความเป็นสิ่ง

ต่างๆให้เราเห็น โครงสร้างเป็นสิ่งที่อยู่ “ภายใน” ต้อง “ค้นหา” จึงจะพบ2 เปรียบได้กับเมื่อเราซื้อพวง

มาลัย เรามองไม่เห็นเส้นด้ายที่ร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัย เราเห็นแต่ดอกไม้ที่ประกอบกับเป็นพวง

มาลัย พวงมาลัยนั้นจะมีรูปร่างเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของเส้นด้ายที่เป็นตัวกําหนด ในกรณีนี้ 

เส้นด้ายที่อยู่ “ภายใน” จึงถือว่าเป็น “โครงสร้าง” ของพวงมาลัย 

 ถ้าพูดถึงภาษา สิ่งที่กําหนดกฏเกณฑ์ของภาษา เราเรียกว่า ไวยากรณ์ ไวยากรณ์เป็นกฎ

เกณฑ์ ที่กําหนดวิธีการสื่อสารความหมายในภาษา ไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษกําหนดให้เรียงคําขยาย

ไว้หน้าคํานามเช่น gray sky แต่ไวยากรณ์ภาษาไทยกําหนดให้เรียงคําขยายไว้หลังคํานามเช่น ท้องฟ้า

สีเทา แต่เราในฐานะเจ้าของภาษาสามารถพูดหรือเขียนเพื่อสื่อสารได้โดยไม่ต้องนึกถึงไวยากรณ์ คนที่

เป็นเจ้าของภาษาสามารถผูกประโยคได้โดยไม่ตระหนักถึง (conscious)ไวยากรณ์ เพราะไวยากรณ์ 

หรือโครงสร้างของภาษาเป็นเรื่องของสิ่งที่ unconscious เป็นสิ่งที่“อยู่ภายใน”เป็นตัว

กําหนดการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน เช่นเดียวกับที่กฎเกณฑ์หรือโครงสร้างสังคมก็เป็นสิ่ง

ที่ unconscious ที่กําหนดพฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ในแต่ละสังคม 
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 ดังนั้นเมื่อพูดถึง โครงสร้างนิทาน จึงหมายถึง สิ่งที่กําหนดเนื้อหาและการดําเนินเรื่องของ

นิทาน เปรียบเสมือนเส้นด้ายที่ร้อยเนื้อหาเข้าไว้ด้วยกันให้เป็นเรื่องนิทานเช่นเดียวกับเส้นด้ายที่ร้อย

พวงมาลัยในทํานองเดียวกับที่ไวยากรณ์ของภาษากําหนดการร้อยเรียงกันของคําต่างๆในประโยค 

ในแต่ละภาษามีจํานวนประโยคได้ไม่จํากัดภายใต้ระบบไวยากรณ์เดียวกันฉันใด นิทานในแต่ละวัฒน

ธรรมก็มีจํานวนเรื่องนิทานได้ไม่จํากัดภายใต้ระบบโครงสร้างเดียวกันของนิทานฉันนั้น ประโยคเป็นสิ่ง

ที่เปลี่ยนได้แต่ระบบไวยากรณ์ไม่เปลี่ยน1 นิทานก็มีเรื่องต่างๆได้โดยมีไวยากรณ์นิทานกํากับกา

รดําเนินเรื่องเช่นเดียวกัน 

 ในฐานะที่นิทานพื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของกลุ่มชนหรือกลุ่มชาติพันธ์ นิทานพื้น 

บ้านจึงเป็นผลผลิตและเป็นตัวแทนความคิดของกลุ่มชนนั้นๆโดยรวม การศึกษานิทานเชิงโครงสร้างจึง

วางอยู่บนความคิดที่ว่า หากนํานิทานแต่ละประเภทหรือนิทานในแต่ละวัฒนธรรมมาวิเคราะห์หา 

“โครงสร้างเบื้องลึก” ก็จะพบว่านิทานพื้นบ้านในแต่ละวัฒนธรรมมี “ไวยากรณ์” ของตนเองที่

สะท้อนทั้งระบบคิดเชิงโครงสร้างที่เป็น “สากล” ในฐานะที่ตัวเองเป็นมนุษย์ และระบบคิด “เชิงวัฒน

ธรรม” ที่สะท้อนลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มชนด้วย 

 ความคิดเชิงโครงสร้างของพรอพพ์ได้รับการนําไป “ทดสอบ” หรือประยุกต์กับนิทานในหลาย

วัฒนธรรม ผู้เขียนจะขอเลือกมากล่าวถึงเป็นกรณีศึกษาดังต่อไปนี้ 

 1.  โครงสร้างนิทานอินเดียแดง 

 อลัน ดันดีส (Alan Dandes)  (1965: 206-215) เขียนบทความชื่อ “Structural Typology 

in North American Indian Folktales” โดยประยุกต์ความคิดเรื่องโครงสร้างนิทานของพรอพพ์

ในการวิเคราะห์นิทานอินเดียแดงหลายเผ่าในอเมริกา 

 ดันดีสได้จัดกลุ่มนิทานอินเดียแดงตามโครงสร้างของนิทานโดยผสมผสานความคิดเรื่องของ 

อนุภาค (motif) และเรื่องของพฤติ กรรม (function) เข้าด้วยกัน เขาได้จัดกลุ่มนิทาน อินเดียตะวัน-

ออกเป็น 3 แบบ แต่ที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ คือ  

 นิทานที่มีเรื่องสั้นๆเพียง 2 อนุภาค 

 นิทานประเภทนี้ประกอบด้วยโครงสร้างความคิดแบบที่เริ่มต้นด้วยภาวะที่ไม่สมดุลย์แล้วจบ

ลงด้วยภาวะที่สมดุลย์ ภาวะที่ไม่สมดุลย์อาจเป็นภาวะที่ “มีมากเกินไป” หรือภาวะที่ “ขาดแคลน” 

ก็ได้ การเริ่มต้นด้วย “นํ้าท่วมโลก” อาจมองได้ทั้งมีนํ้ามากไป หรือ มีแผ่นดินน้อยเกินไปก็ได้ การเริ่ม

เรื่องมักเริ่มด้วยภาวะที่ “ไม่พึงปราถนา” ดันดีสจึงเรียกว่าเป็นภาวะการขาด (Lack ซึ่งใช้ตัวย่อว่า L) 
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ส่วนตอนจบของเรื่องเป็นภาวะที่ “พึงปราถนา” ซึ่งภาวะการขาดนั้นหมดไป หรือภาวะการขาดนั้นได้

รับการเติมเต็ม (Lack Liquidated ซึ่งใช้ตัวย่อว่า LL) อันที่จริงความคิ ดเรื่อง L-LL ของดันดีสก็คือ 

ความคิดเดียวกันของพรอพพ์แต่พรอพพ์ใช้ตัวอักษร a แทนการขาด และตัว K แทนภาวะการขาดที่ได้

รับการเติมเต็มหรือภาวะสมดุลย์นั่นเอง 

 นิทานแบบแรกนี้จึงมีโครงสร้างแบบ L-LL ตัวอย่างเช่น 

 - นิทานเรื่องที่ 1 

 สัตว์ประหลาดอมนํ้าทั้งโลกไว้ในปาก (L) มีวีรบุรุษวัฒนธรรมฆ่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้ โลก

จึงมีนํ้าใช้ (LL) 

 - นิทานเรื่องที่ 2 

 แต่ก่อนมนุษย์เราไม่มีตาไม่มีปาก (L) กินโดยการดมกลิ่นต่อมาหมาป่าช่วยเปิ ดตา และเปิด

ปากให้ มนุษย์จึงเห็นและกินได้ (LL) 

ความคิดหลักของเลวี่-สเตราส์: คู่ตรงข้าม, ตัวเชื่อม และ การกลับหัวกลับหาง 

 ในการวิเคราะห์โครงสร้างของตํานานปรัมปรา เลวี่-สเตราส์พูดถึงความคิดหลัก 3 เรื่อง คือ 

เรื่องแรกผู้เขียนได้กล่าวมาบ้างแล้ว คือ เรื่องคู่ตรงข้าม (binary opposition), เรื่องที่ 2 เรื่องตัวเชื่อม 

(mediation หรือ mediator) และเรื่องที่ 3 เรื่อง “การกลับหัวกลับหาง” หรือ “การกลับเรื่อง

กัน” (inversion) และ ความคิดทั้ง 3 เรื่องนี้เป็นโครงสร้างความคิดในการผูกเรื่องและการดําเนินเรื่อง

ในตํานานปรัมปราในทัศนะของเลวี่-สเตราส์ 

  

 ความคิดแบบคู่ตรงข้าม 

 ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะขออธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ละเอียดขึ้นอีกต่อไป 

 - ความคิดแบบคู่ตรงข้ามที่เป็นปมขัดแย้งใน “ระดับเรื่อง” 

 ดังที่กล่าวมาว่า ปมขัดแย้งในใจของคนกรีกเป็นข้อสงสัยเรื่องกําเนิดของมนุษย์ว่ามาจาก 

“พ่อแม่ หรือ พื้นดิน”  ซึ่งอาจจะมองได้ว่าปมนี้ สะท้อนความขัดแย้งทางความคิดเรื่อง man vs 

nature (มนุษย์กับธรรมชาติ) อันเป็นคู่ตรงข้ามในตํานานอิดิพุส อันที่จริง ความขัดแย้งในตํานานเรื่อง 

ปลากระเบนกับลมใต้ ก็สะท้อน “คู่ตรงข้าม” ระหว่าง man vs nature หรือมนุษย์กับธรรมชาติเช่น

 2 ศิราพร ณ ถลาง, “บทนํา: การศึกษานิทานเชิงโครงสร้าง” ไวยากรณ์ของนิทาน: การศึกษานิทาน

เชิงโครงสร้าง, บรรณาธิการ. ศูนย์คติชนวิทยา และโครงการเผยแพร่วิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา

วิทยาลัย, 2544, หน้า1-2.
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กัน ปลากระเบนก็สู้ลมใต้ก็เพื่อผลประโยชน์ของมนุษย์ในการหากินคือการหาหอยหาปลาตาม

ชายหาด ซึ่งบรรพชนต้องการจะบอกคนรุ่นหลังว่า “มนุษย์ต้องต่อสู้กับธรรมชาติ” 

 คู่ตรงข้ามระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินี้พบในตํานานปรัมปราในวัฒนธรรมต่างๆมากมายทั่ว

โลกอย่างเป็นสากล ในตํานานส่วนใหญ่ “ธรรมชาติ” ที่มนุษย์ต้องต่อสู้ด้วยจะเป็นตัวละครที่เป็นบุคลา

ธิษฐานของธรรมชาติ คือ “พระเจ้า” หรือ “เทพเจ้า” ที่เป็นตัวแทนธรรมชาติต่างๆจึงมักกลายเป็นคู่

ตรงข้ามระหว่าง man vs God หรือ God vs man ตํานานเรื่อง ฟุเฮย-เซ้ยหมุย ตํานานกําเนิดมนุษย์

ของเย้า ที่เล่าถึงการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ กับ เทพแห่งฟ้าฝน คือ จางหล่อกอ กับ เล่ยกง หรือใน 

ตํานานนํ้าเต้าปุง ก็สะท้อนความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับแถน แถนต้องการมีอํานาจเหนือมนุษย์ เมื่อ

มนุษย์ลืมบูชาแถน แถนจึงบันดาลให้นํ้าท่วมโลก หรือ ตํานานพญาคันคาก ที่แถนลืมให้ฝน มนุษย์และ

สัตว์จึงต้องยกทัพไปรบกับแถนเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล 

 ตํานานปรัมปราเหล่านี้สะท้อนความพยายามของมนุษย์ในการเอาชนะธรรมชาติซึ่งมักเป็น

เรื่องของการช่วงชิงอํานาจหรือการเอาชนะเพื่อที่จะเป็น “ผู้ควบคุมอํานาจ” ความขัดแย้งระหว่าง 

“มนุษย์กับธรรมชาติ” หรือ “มนุษย์กับผู้มีอํานาจเหนือธรรมชาติ” จึงเป็นคู่ตรงข้ามที่เป็น “โครงสร้าง

ความคิดในตํานานปรัมปรา” ที่สําคัญคู่หนึ่ง 

 ในตํานานแต่ละเรื่องก็จะมีความคิดที่เป็นคู่ตรงข้ามปรากฏทั้งในตัวละครที่เป็นปรปักษ์กัน

และในลักษณะความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเช่น ความเป็นมิตร-ความเป็นศัตรู, เสียงดัง-ความเงียบ, 

สิ่งที่น่ารื่นรมย์-สิ่งที่ไม่น่ารื่นรมย์, ของกิน-ของดื่ม เป็นต้น (ลีช 1970: 67) 

 ความคิดเรื่อง “การกลับหัวกลับหาง” หรือ “การกลับเรื่องกัน” 

 เลวี่-สเตราส์สังเกตว่า การดําเนินเรื่องในตํานานปรัมปรายังมีลักษณะที่น่าสนใจเชิงโครงสร้าง

อีกลักษณะหนึ่งคือ มักวางอยู่บนโครงสร้างความคิดแบบ inversion คือ ตอนต้นเรื่องมีเนื้อหาอย่าง

หนึ่ง ส่วนตอนจบเรื่องมีเนื้อหาที่กลับกันกับตอนต้น ซึ่งผู้เขียนขอใช้สํานวนไทยว่าเป็นการ “กลับหัว

กลับหาง” นอกจากนั้น เขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่า ในบรรดาตํานานปรัมปราที่มีอยู่มากมายในแต่

ละวัฒนธรรม จะพบว่าตํานานหลายเรื่องมีเนื้อหาที่ตรงข้ามกันในรายละเอียดที่ดูแล้วเป็น “การกลับ

เรื่องกัน” 

 อันที่จริง ความคิดเรื่อง inversion มีส่วนคล้ายกับความคิดเรื่อง binary opposition ตรงที่

เป็นเรื่องของอะไรๆที่ “ตรงข้ามกัน” แต่ในความคิด 2 เรื่องนี้ก็ไม่เหมือนกันทีเดียว ความคิดเรื่อง 

binary opposition เป็นการพิจารณาคู่ตรงข้ามทีละคู่ แต่ความคิดเรื่อง inversion เป็นการ
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พิจารณาการกลับกันในเชิงความคิดในการผูกเรื่องตํานานแต่ละเรื่องหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้าง

ความคิดในตํานานต่างเรื่องกัน 

 -การกลับหัวกลับหางในตํานานเรื่องเดียวกัน 

 ความคิดนี้อาจจะใกล้เคียงกับแนวเรื่องที่คนไทยเรียกว่า “ต้นร้ายปลายดี” ก็ คงได้กระมัง 

และอาจใกล้เคียงกับข้อสังเกตของพรอพพ์เรื่องโครงสร้างเนื้อหานิทานที่ว่า ถ้านิทานเรื่องใดมี 2 ตอน 

ตอนแรกมักจบดีและตอนที่ 2 มักจบไม่ดี ซึ่งก็สะท้อนโครงสร้างความคิดแบบ “กลับกัน” ดังที่ยกตัว

อย่างเรื่องแม่เลี้ยงที่ต้องการแกล้งลูกเลี้ยง ตอนแรก แม่เลี้ยงไล่ลูกเลี้ยงออกจากบ้าน แต่เพราะลูก

เลี้ยงมีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น จึงได้เพชรพลอยเป็นรางวัลกลับมา ตอนท้าย แม่เลี้ยงต้องการให้

ลูกสาวได้รางวัลบ้างจึงไล่ลูกสาวออกจากบ้าน แต่ลูกสาวไม่มีจิตใจช่วยเหลือใคร จึงไม่ได้รางวัลกลับมา  

ซึ่งเป็นแนวเรื่องประเภท เทพารักษ์กับคนตัดต้นไม้ หรือ ประเภท งูอมนาง เหตุการณ์ที่คล้ายกันดังที่

ยกตัวอย่างมานี้อาจพอเทียบได้กับความคิดเรื่อง “การกลับหัวกลับหาง” ของเลวี่-สเตราส์ได้ 

 -การกลับเรื่องกัน 

 “การกลับเรื่องกัน” เป็นกรณีที่พบว่าตํานานบางเรื่องมีรายละเอียดที่ตรงข้ามกัน “ทั้งเรื่อง” 

กับตํานานอีกเรื่องหนึ่ง 

 ตัวอย่างเช่น ซินเดอเรลลา กับ เด็กชายขี้เถ้า ซึ่งแนวการคิดในการเปลี่ยนรูปโฉมในสองเรื่องนี้

เป็นการคิดแบบ “กลับกัน” หรือว่าจะเป็นคู่ตรงข้ามก็ได้ เพราะ หน้าตาที่งดงาม กับ เสื้อผ้าที่งดงาม 

คือ ความคิดเรื่องธรรมชาติ vs วัฒนธรรม ในมุมมองของเลวี่-สเตราส์นั่นเอง นิทานเรื่อง เด็กชายขี้เถ้า 

แท้ที่จริงคือสํานวนที่ “กลับเรื่องกัน” กับนิทานซินเดอเรลลา ผู้เขียนคิดว่า เลวี่-สเตราส์คงต้องการชี้

ให้เห็นว่าในการรับนิทานจากวัฒนธรรมหนึ่งไปปรับเปลี่ยน นักเล่านิทานอาจปรับเปลี่ยนรายละเอียด

ให้ฟังดูต่างกัน ซึ่งในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดนั้น บางครั้งนักเล่านิทานก็อาจคิดแบบคู่ตรงข้ามและ

เล่าให้ “กลับกัน” กับนิทานต้นแบบที่รับไป 
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 ตัวอย่างนิทานอิสปที่ผู้เขียนนํามาใช้เป็นแรงบันดาลใจในผลงาน 

 The Hare was once boasting of his speed before the other animals. 

"I have never yet been beaten," said he, "when I put forth my full speed. I challenge 

any one here to race with me." 
The Tortoise said quietly, "I accept your challenge." 

"That is a good joke," said the Hare; "I could dance round you all the way." 
"Keep your boasting till you've beaten," answered the Tortoise. "Shall we race?" 

So a course was fixed and a start was made. 

The Hare darted almost out of sight at once, but soon stopped and, to show his 

contempt for the Tortoise, lay down to have a nap. 

The Tortoise plodded on and plodded on, and when the Hare awoke from his nap, 

he saw the Tortoise just near the winning-post and could not run up in time to save 

the race. 

 (“กระต่ายกับเต่า” The Hare and the Tortoise; Aesop) 

 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับนิทานของอิสปเรื่อง กระต่ายกับเต่า แล้ว จะพบว่า เป็นนิทานที่มี 2 

อนุภาค จากทฤษฏีโครงสร้างของนิทานอินเดียแดง นิทานประเภทนี้ประกอบด้วยโครงสร้างความคิด

แบบที่เริ่มต้นด้วยภาวะที่ไม่สมดุลย์แล้วจบลงด้วยภาวะที่สมดุลย์ ภาวะที่ไม่สมดุลย์อาจเป็นภาวะที่ 

“มีมากเกินไป” หรือภาวะที่ “ขาดแคลน” ในเรื่องนี้มีภาวะ มีมากเกินไป ของความหยิ่งทรนง และลืม

ตัวของกระต่าย ภาวะ น้อยเกินไป จากการเคลื่อนที่ที่เชื่องช้าของเต่า และจบลงด้วยการกลับหัวกลับ

หาง เนื่องจากภาวะน้อยเกินไปของเต่านั้นถูกเติมเต็มด้วยความพยายามของเต่า และภาวะมากเกิน

ไปของกระต่ายนั้นค่อยๆหายไปด้วยความขี้เกียจ 

 จะเห็นได้ว่าความเข้าใจในเรื่อง ไวยากรณ์ ของวรรณกรรมนั้น เป็นส่วนสําคัญในความเข้าใจ

ต่อผลงานของผู้ เขียนเองเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานด้วยความเข้าใจต่อหลักและพื้นฐานของ

วรรณกรรม 
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 ในการที่จะเข้าใจพฤติกรรมและความหมายของพฤติกรรม จะต้องศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาพื้น

ฐานเพื่อการพยาบาลจิตเวช โดยทั่วๆไปเราเข้าใจกันว่า วิชาจิตวิทยาเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ระหว่างมนุษย์ และช่วยให้สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นหรือทําให้ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันดีขึ้น 

นอกจากนี้ยังสนใจกันว่า วิชาจิตวิทยาช่วยให้มีการปรับตัวฉลาดเข้ากับคนอื่นได้ง่าย ช่วยลดอารมณ์ไม่

พอใจหรือโกรธเคืองคนอื่นลง  

 ในความเป็นจริงแล้ว เราเรียนจิตวิทยา เพื่อเข้าใจถึงความต้องการของมนุษย์ ยอมรับสภาพ

ความสามารถและรู้ความสนใจของตนเองเพื่อช่วยเตรียมตัวเตรียมใจให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ดีขึ้น

เพราะการเรียนรู้จิตวิทยาเพียงวิชาเดียว ไม่ได้ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัว หรือปรับอารมณ์ของ

ตนเองได้เมื่อมีปัญหาเสมอไป ดังนั้นจึงจําเป็นต้องประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตจริง ทั้งในด้านส่วนตัวและ

สังคมที่เกี่ยวข้องด้วย 

 จิตวิทยา คือศาสตร์ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมและขบวนการทางจิต ถ้าจะพิจารณากันตามความ

หมายข้างต้น ก็ควรทําความเข้าใจความหมายของคําว่า “ศาสตร์” และ “พฤติกรรม” ให้ถูกต้อง

ชัดเจนเสียก่อนศาสตร์(Science)แบ่งได้เป็น 

 1. ศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Sciences) เป็นการศึกษาค้นคว้าหาความเป็นจริงต่างๆ ในโลก 

เช่น กลางวัน กลางคืน เป็นต้น ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นกฏเกณฑ์ตายตัว ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก 

ศาสตร์แขนงนี้ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ดาราศาสตร์ เป็นต้น 

 2. พฤติกรรมศาสตร์ (Behevioral Sciences) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ 

ไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบัน ตลอดจนพฤติกรรมที่ออกมาในรูปแบบอื่น เช่น สภาพบ้านเมือง สิ่ง

ประดิษฐ์ กฎหมาย ศาสตร์แขนงนี้ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ ประวัติ

ศาสตร์ และจิตวิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์ทางพฤติกรรมแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุการแสดง

พฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้(Perception) การเรียนรู้(Learning) อารมณ์(Emotion) แรง

จูงใจ(Motivation) และบุคลิกภาพ(Personality) เป็นต้น 

 พฤติกรรม(Behevior) คือกิจกรรมต่างๆ ที่สิ่งมีชีวิตกระทํา และสามารถสังเกตได้หรือใช้

เครื่องมือทดลองได้ เช่น หัวเราะ ร้องไห้ กิน เล่น นอน ฯลฯ อาการกระทําทั้งหลายเหล่านี้ แสดงให้

ทราบถึงลักษณะของสิ่งที่เรียกว่า พฤติกรรม 

 ในบทความนี้จะพูดถึง ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งตัวกําหนดพฤติกรรม แรงจูงใจ

ในพฤติกรรม อิทธิพลของสังคมที่มีต่อพฤติกรรม  และทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ 

 การสามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมของตัวเองได้จะช่วยให้เข้าใจว่า ทําไม

คนแต่ละคนจึงมีพฤติกรรมแตกต่างกัน ทําไมแต่ละคนจึงแสดงพฤติกรรมเช่นที่เขาแสดงอยู่  มีมูล

เหตุอันใดเป็นแรงจูงใจ หรือมีสิ่งใดเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมนั้นๆ และเมื่อทราบเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แล้ว

จะมีทางช่วยเหลือได้อย่างไรหรือไม่ 
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 การทําความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม จะขอแยกเป็น 2 ประเด็นคือ 

 1. ตัวกําหนดพฤติกรรม 

 2. แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม 

 ตัวกําหนดพฤติกรรม สาเหตุที่ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเช่นนี้อาจอธิบายได้เป็น 2 กรณี  

 คือ 

 ก. ในแง่ของการเรียนรู้ บุคคลจะแสดงพฤติกรรมที่ติดเป็นนิสัยได้เนื่องจากได้รับการเสริมแรง

ที่พึงพอใจ หรือพฤติกรรมนั้นๆสามารถลดความเครียดหรือความไม่สบายใจต่างๆลงได้ 

 ข. ในแง่ของความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง การที่บุคคลมีความรู้สึกนึกคิด หรือความเชื่อ

เกี่ยวกับตนเองเช่นไรก็จะแสดงพฤติกรรมตามความคิดของตนเองขึ้นมา 

 การแสดงพฤติกรรมในแง่ของการเรียนรู้3 พฤติกรรมของคนเราที่แสดงออกในแต่ละวันนั้น

เกิดจากการเรียนรู้ตั้งแต่เกิด และได้รับการเสริมแรงที่ทําให้ตนนั้นพอใจ ทําให้บุคคลแสดงพฤติกร

รมเช่นเดิมอีกจนติดเป็นนิสัย  

 การเรียนรู้ คือ การสร้างและ/หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของร่างกาย จากการที่ร่าง 

กายได้สังสันทน์ สัมพันธ์ ปะทะกับสิ่งแวดล้อม จะเป็นด้วยจงใจหรือไม่ก็ตาม และการเปลี่ยนแปลงนั้น

ค่อนข้างถาวรและเป็นผลมาจากการฝึก การเกิดการเรียนรู้หรือพฤติกรรมของมนุษย์จะไม่เกิดขึ้นโดย

บังเอิญ ร่างกายจะพยายามรวบรวมระบบการรับรู้ให้เป็นรูปเป็นร่างที่มีความหมายขึ้นก่อน

เครื่องหมายของโทลแมน (Tolman’s Sign Learning) ที่ว่า “พฤติกรรมทุกอย่ างของมนุษย์มีความ

หมายหรือมีแนวโน้มไปสู่เป้าหมาย” ดังนั้น การแสดงพฤติกรรมของร่างกายจึงมีความหวังติดอยู่ด้วย

ทุกครั้ง แต่ละคนเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน เพราะร่างกายมีคุณสมบัติหรือสมรรถภาพต่างกัน 

กล่าวโดยสรุป การแสดงพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้และเสริมแรง 

 

 3จารุวรรณ ต.สกุล.จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการพยาบาลจิตเวช,กรุงเทพฯ : โครงการตําราศิริราช 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7Bu0E01%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E23%7D%7Bu0E1E%7D%7Bu0E22%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E1A%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E25%7D%7Bu0E08%7D%7Bu0E34%7D%7Bu0E15%7D%7Bu0E40%7D%7Bu0E27%7D%7Bu0E0A%7D&SORT=D/X%7Bu0E01%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E23%7D%7Bu0E1E%7D%7Bu0E22%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E1A%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E25%7D%7Bu0E08%7D%7Bu0E34%7D%7Bu0E15%7D%7Bu0E40%7D%7Bu0E27%7D%7Bu0E0A%7D&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A/1%2C28%2C28%2CB/frameset&FF=X%7Bu0E01%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E23%7D%7Bu0E1E%7D%7Bu0E22%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E1A%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E25%7D%7Bu0E08%7D%7Bu0E34%7D%7Bu0E15%7D%7Bu0E40%7D%7Bu0E27%7D%7Bu0E0A%7D&SORT=D&3%2C3%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7Bu0E01%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E23%7D%7Bu0E1E%7D%7Bu0E22%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E1A%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E25%7D%7Bu0E08%7D%7Bu0E34%7D%7Bu0E15%7D%7Bu0E40%7D%7Bu0E27%7D%7Bu0E0A%7D&SORT=D/X%7Bu0E01%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E23%7D%7Bu0E1E%7D%7Bu0E22%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E1A%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E25%7D%7Bu0E08%7D%7Bu0E34%7D%7Bu0E15%7D%7Bu0E40%7D%7Bu0E27%7D%7Bu0E0A%7D&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A/1%2C28%2C28%2CB/frameset&FF=X%7Bu0E01%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E23%7D%7Bu0E1E%7D%7Bu0E22%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E1A%7D%7Bu0E32%7D%7Bu0E25%7D%7Bu0E08%7D%7Bu0E34%7D%7Bu0E15%7D%7Bu0E40%7D%7Bu0E27%7D%7Bu0E0A%7D&SORT=D&3%2C3%2C
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 การพยาบาลจิตเวช 

 ความเป็นมาของการพยาบาลจิตเวช 

 การพยาบาลจิตเวชในยุคก่อนศตวรรษที่ 19 ยังไม่มี สมัยนั้นการพยาบาลเป็นไปเพื่อสนองค

วามต้องการด้านฝ่ายกายของผู้ป่วยเป็นสําคัญ จนกระทั่งปี 1860 ได้มีการสร้างโรงพยาบาลขึ้นจึงเกิด

การพัฒนาการพยาบาลและการศึกษาของพยาบาลโดย ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล(Miss Florence 

Nightingale)ซึ่งมีพยาบาลที่ได้รับการฝึกแบบการพยาบาลทั่วไป มาทําการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช 

และจิตแพทย์หลายคนได้สังเกตพบว่า พยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยให้รู้จักควบคุมอารมณ์โกรธและ

ก้าวร้าว ลดเสียงเอะอะโวยวายให้เบาบางลง สามารถกระตุ้นผู้ป่วยที่เฉื่อยชาให้มีชีวิตชีวาขึ้น 

จิตแพทย์เหล่านี้จึงได้คัดเลือกพยาบาลที่จบหลักสูตรการพยาบาลทั่วไป ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีการเรียน

การสอนวิชาการพยาบาลจิตเวช มาทําการสอนและฝึกให้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชแล้วสอบเอาใบปรพก

อบโรคศิลปะ ผู้ที่สอบผ่านจึงจะได้ทํางานในโรงพยาบาลจิตเวช 

 ต่อมาปี 1873 ลินดา ริชาร์ดสัน(Miss Linda Richardson) ได้ศึกษาวิ ชาการพยาบาลที่โรง

เรียนพยาบาล ซึ่งฟลอเรนซ์ ไนติงเกลตั้งขึ้น แล้วกลับมาสอนที่Mclean Asylumที่บอสตัน มีการ

อบรมให้พยาบาลสนใจด้านจิตใจของผู้ป่วย 

 ในปี 1922 มอริสัน(Morison)ได้เป็นผู้บรรยายวิชาการพยาบาลผู้ป่วยจิตเช และเริ่มมีกฏแน่

นอนว่าพยาบาลควรจะเรียนอะไรบ้าง 

 ในปี 1925 ได้มีการจัดตั้งสถาบันพยาบาลในอังกฤษ เรียกว่า National Council of Nurse 

ได้จัดการเรียนการสอนและให้ใบประกอบโรคศิลปะทางการพยาบาลจิตเวชเอง พอดีกับที่ระยะนั้น 

การรักษาทางจิตเวชเริ่มปรับปรุง เลิกการกักขังผู้ป่วย ประชาชนให้ความสนใจและเมตตาผู้ป่วยมาก

ขึ้น การรักษาแบบใหม่ๆ เริ่มมีมากขึ้น เช่น การใช้ยากล่อมประสาท มีการจัดหางานให้ผู้ป่วยทํา ทําให้

ผู้ช่วยที่เจ็บป่วยทางด้านจิตใจและญาติพี่น้องของผู้ป่วยเริ่มมีความหวังมากขึ้น โรงพยาบาลก็เริ่มมอง

เห็นความสําคัญที่จะต้องปรับปรุงวิชาการพยาบาลจิตเวช 

 ในปี 1951 สมาคมพยาบาลแห่งอังกฤษได้รับวิชาการพยาบาลจิตเวชมาดําเนินการสอนเอง 

และเป็นปึกแผ่นจนถึงปัจจุบัน โดยนําวิชาต่างๆมาผสมผสานกัน และปรับปรุงต่อๆมา เช่น 

Interpersonal Theory of Psychiatry, Community Psychiatry, Psychological Nursing 

Technique, Nurse-Patient Relationship Theory เป็นต้น 

 ในปี 1957 องค์การอนามัยโลกได้จัดตั้งคณะกรรมการอันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางกา

รพยาบาลจิตเวช เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิชาการพยาบาลจิตเวช ประมวลการ 

สอนวิชาการพยาบาลจิตเวช ร่างขึ้นโดยคณะกรรมการชุดนี้ ได้นํามาทดลองใช้และปรับปรุงต่อๆมา 

กล่าวโดยสรุป พยาบาลจิตเวชมีการเปลี่ยนแปลงเป็น 3 ระยะ คือ 
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 ระยะแรก(Custodial Stage) ในระยะนี้เริ่มมีความเชื่อว่าโรคจิตเป็นอาการเจ็บป่วย ไม่ใช่ผี

เจ้าเข้าสิง แต่ก็เชื่อว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หาย 

 ระยะที่สอง(Medical-Technical Stage) เนื่องจากเป็นช่วงที่วงการแพทย์ มุ่งรักษาไปทา

งกาย ด้วยความเชื่อที่ว่าจุดเริ่มต้นของการป่วยนั้นมาจากความผิดปกติของส่วยใดส่วนหนึ่งใน

ร่างกายของผู้ป่วยเอง แม้ตอนปลายของยุคนี้จะมีการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีจิตบําบัด และจิตวิเคราะห์ 

แต่พยาบาลก็มีส่วนน้อยมาก 

 ระยะที่สาม(The Social Theory Stage) เป็นระยะที่เชื่อว่าการป่วยเป็นโรคจิตเป็นผลขอ

งการไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมได้ และต้นเหตุหรือปัญหาของผู้ป่วยไม่ได้

มาจากผู้ป่วยเท่านั้น เป็นเรื่องของการมีปฏิกิริยาสัมพันธ์และเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างตัวผู้

ป่วยกับบุคคลอื่นและสังคมแวดล้อม จุดหมายของการรักษาจึงต้องคํานึงถึงสังคมและสภาพ

แวดล้อมด้วย โดยมุ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ สามารถติดต่อสร้างสัมพันธ

ภาพกับบุคคลอื่นได้ การพยาบาลในยุคนี้จึงมุ่งดูแลผู้ป่วย 3 ด้านด้วยกัน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 

และด้านสังคม พยาบาลให้การดูแลทุกข์สุขทางด้านร่างกายของผู้ป่วยให้มีความสุขสบาย ดูแลด้านจิต

ใจด้วยการเป็นมิตร ยอมรับในพฤติกรรมของผู้ป่วย ให้กําลังใจและเป็นที่พึ่งพิงทางใจ ช่วยแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าและผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ แก้ไข 

พฤติกรรมต่างๆที่ไม่เหมาะสม และฝึกทักษะในการติดต่อสัมพันธ์ให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งติดตามดูแล 

ช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อกลับไปอยู่บ้านแล้วอีกด้วย ระยะนี้จึงเป็นระยะที่พยาบาลจิตเวชยังยึดปฏิบัติอยู่

ในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีกในอนาคต 

  

 ดูแลช่วยเหลือและลดอาการทางจิต เครื่องมือสําคัญที่พยาบาลจิตเวชต้องใช้มากกว่าสิ่ง

ใด คือ ตัวของพยาบาลเอง อันประกอบด้วย บุคลิกลักษณะประจําตัว ความรู้ ความเข้าใจในพฤติ

กรรมของบุคคล ทั้งที่ปกติและผิดปกติ ร่วมกับทักษะอื่นๆ อีกมากมาย 

 อาการทางจิตของผู้ป่วยที่ปรากฏให้เห็นบ่อยๆ ได้แก่ ประสาทหลอน(Hallucination) กลัว

ขั้นรุนแรง(Panic) ตื่นเต้นกระวนกระวายมาก(Exitement) เศร้ารุนแรง(Severely Depress) โกรธ 

และก้าวร้าว(Aggressive) สิ่งเหล่านี้ พยาบาลจะต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดไม่ละทิ้งผู้ป่วย

ตามลําพัง อาจอยู่เป็นเพื่อนผู้ป่วยเงียบๆ ปลอบโยน ช่วยให้ผู้ป่วยระบายอารมณ์ออกในทางที่ไม่เป็น

อันตรายกับใครรวมทั้งตนเองด้วย เข้าไปพูดคุยกับผู้ป่วยแทนที่จะปล่อยให้ผู้ป่วยพูดโต้ตอบกับเสียงที่

ได้ยินในขณะที่มีประสาทหลอน ให้การดูแล และป้องกันอย่างใกล้ชิดในรายที่มีอาการซึมเศร้าจัด 

หางานหรือกิจกรรมบางอย่างที่เหมาะสมให้ทํา เพื่อระบายอารมณ์โกรธและก้าวร้าว จัดสิ่งแวดล้อมให้
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เงียบสงบ ไม่มีสิ่งกระตุ้นเพื่อลดอาการตื่นเต้น ช่วยแนะนําทบทวนความจํา หรือบอกเล่าเหตุกา

รณ์ในรายที่มีอาการสับสนเลอะเลือน สําหรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่จะทําร้ายผู้อื่นอาจต้องมีการใช้

ยาระงับประสาทก่อนที่อาการจะรุนแรงมากขึ้น 
  

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 

 ผู้ให้กําเนิดทฤษฎีนี้คือ ฟรอยด์(Sigmund Freud) จิตแพทย์ชาวเวียนนา ฟรอยด์ เชื่อว่า 

พฤติกรรมทุกพฤติกรรมมีความหมาย และไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ (ซึ่งถ้าต้องการจะทําความเข้าใจให้

ลึกซึ้ง ควรจะได้ศึกษาทฤษฎีต่างๆที่ใช้ในขบวนการของจิตวิเคราะห์ด้วย) ปัญหาความแปรปรวนทาง

จิตเกิดขึ้นจากการที่ผู้ป่วยกดเก็บสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จากประสบการณ์ในวัยต้นๆแห่งชีวิต เอาไว้

ในความรู้สึกที่ไม่รู้ตัวในระดับจิตไร้สํานึก(Unconscious)และลืมไปนานแล้ว แต่ความรู้สึกนี้ไม่ได้หาย

ไปไหนเมื่อมีเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ ปรากฎการณ์ทางจิตที่ฝังแน่นนี้ก็จะถูกรบกวน 

และหลุดออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมแปลกๆ จากจุดนี้ฟรอยด์จึงคิดหาวิธีที่จะให้ผู้ป่วยได้ระบาย

ความไม่สบายใจออกมาจากจิตส่วนไร้สํานึก 
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ภาพที่ 1 “Marilyn Manson- Sweet Dream Are Made Of This (1996)”  

 เมื่อพูดถึง ผู้กํากับและช่างภาพที่ชื่อว่า ดีน คารร์ สิ่งหนึ่งที่ผู้คนยอมรับ ก็คือการเป็นตัวเอง 

และเอกลักษณ์ของเขา หลายครั้งถูกลอกเลียนแต่ไม่เคยมีใครเหมือน มันทําให้เขาเป็นที่จดจําสําหรับ

คนทั่วโลก ผลงานของเขาอยู่ในรูปแบบของการกํากับภาพวิดิทัศน์ประกอบเพลง และภาพเคลื่อนไหว

ทางการค้า ภาพวิดิทัศน์ของเขาถือเป็นจุดเด่นในผลงานของเขา สามารถเห็นได้ทั่วไปในการจัดลําดับ

เพลงแนวหน้าของรายการ MTV และได้รับรางวัล MTV, Billboard, และ MVPA Video Award 

เขาได้ร่วมงานกับศิลปินเพลงมากมายอาทิเช่น Marilyn Manson, the Dave Matthews Band, 

Tommy Lee, Ozzy Osbourne, Cypress Hill, Stevie Nicks, และอื่นๆ  และเขายังได้ร่วมงาน

โฆษณาทางโทรทัศน์กับ Masda( Foote, Cone & Belding), Woolrich(Siquis, Ltd.), Mortal 

Kombat (DDB Needham), และ Universal Orlando/Coke(David & Goliath) ผลงานภาพของ

เขาเป็นการแสดงออกอย่างละเมียดละไมของ สไตล์, แฟชั่น, ศิลปะ, และ การเล่าเรื่อง ผลงาน

ภาพถ่ายของ ดีน คารร์ ได้ไปแสดงในหลายๆแกลเลอรี่นับตั้งแต่ Los Angeles County Musuem 

of Art ไปจนถึง Merry Karnowsky Gallery ที่ที่ผลงานศิลปะของเขาเป็นที่ต้องการอย่างมาก ผล

งานที่โดดเด่นของเขาในปกอัลบั้ม และสิ่งพิมพ์ประกอบด้วยศิลปินอย่าง Tool, A Perfect Circle, 

Marilyn Manson, Match Box 20, Lenny Kravitz, Buster Ryhmes, Chris Rock, และ Pantera 

และเขายังได้สร้างผลงานร่วมกับสถาบันต่างๆอีกมากมายเช่น Universal Studios, HBO, Tommy 

Hilfger, และ National Ad Council4 
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 ดีน คารร์ โดยพื้นเพแล้วเป็นคน Seattle, Washington คารร์ได้ศึกษาที่ Bachelor of Fine 

Art, Washington State University ในความตื่นเต้นของจังหวะการกําเนิดของ Seattle rock ได้

เป็นประเด็นในหัวข้อการถ่ายภาพของเขาในยุคแรก เขาได้ย้ายไป Los Angeles เพื่อที่จะเข้าศึกษาที่ 

Art Centre School of Design ใน Pasadena คารร์  พบว่าตัวเองห่ างไกลจากโลกการศึกษาจาก

ความเป็นจริงของผู้คนที่ไม่ธรรมดาและผิดแปลกที่เขาพบในส่วนลึกของเมือง สร้างความเชื่อใจให้กับ

ตัวแบบ เขาบันทึกเอกลักษณ์ของตัวแบบอย่างหลงใหล ผลงานของเขามีความเป็นเอกลักษณ์ทาง

เทคนิค และมีความสวยงามที่ตราตรึง การเป็นศิลปินภาพถ่ายของเขาจึงถือกําเนิดขึ้นในบัดนั้น หลัง

จากนั้นเขาจึงเริ่มมีความสนใจเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว คารร์ ได้ใช้ความกล้าของเขาเข้ามาลงมือ

ทําภาพวิดิทัศน์ประกอบเพลง ผลงานในตอนเริ่มแรกของเขาทําให้เขาได้รับเชิญให้ไปกํากับผลงาน

เพลง “Sweet Dreams” ของ Marilyn Manson ผลลัพธ์ของงานชิ้นนี้ทําให้โลกตะลึ ง ดึงดู ดความ

สนใจจากบริษัทเชิงพาณิชย์ต่างๆ ได้การตอบรับที่ดีส่งผลให้ทั้ง คารร์ และ แมนสัน ก้าวไปสู่แนวหน้า

ทางภาพในโลกของวงการร็อค ทําให้เขาได้การทํางานของเขากับศิลปินแนวหน้าอีกหลายคน หลังจาก

ถูกนําเสนอจากทั้ง RSA และ A Band Apart ในปี 2000 เขาได้ร่วมก่อตั้งบริษัทโฆษณาที่ มีพื้ นเพใน 

Los Angeles และ บริษัทสร้างผลงานภาพวิดิทัศน์ประกอบดนตรี The Mine LLC. ซึ่งปัจจุบันได้เข้า

ร่วมกับ Wild Indigo Productions5 

 ในผลงานภาพเคลื่อนไหวประกอบเพลง Sweet Dreams (Are Made of This) จากอัลบั้ม 

Smell Like Children เป็นภาพของนักร้องและสมาชิกในวงแต่ งตัวด้วยหลายชุดที่ดูแล้วชวนสยด

สยอง ประกอบด้วย ชุดแต่งงาน, การทาสีดําทั้งตัว และชุดกระโปรงบัลเล่ต์ ด้วยท่าทางที่แปลกประ

หลาดผิดมนุษย์ และสถานที่รกร้างที่ใช้ในการถ่ายทํา ส่งผลให้ภาพโดยรวมของภาพเคลื่อนไหวนั้น

มีความสยดสยองและน่ากลัว สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงซึ่งพูดถึงประสบการณ์ความรุนแรงที่มีอยู่

ในมนุษย์ทุกคน ดังบางส่วนของเนื้อเพลงที่นํามาประกอบ 

(ตัวอย่างที่ 1) “ Sweet dreams are made of this 

 Who am I to disagree 

 Travel the world and the seven seas 

 Everybody looking for something 

 Some of them want to use you 

 Some of them want to get used by you 

 Some of them want to abuse you 

 Some of them want to be abused “  
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พูดถึงการใช้ประโยชน์และถูกใช้ประโยชน์ ในสังคมมนุษย์ ซึ่งเป็นทัศนคติจากประสบการณ์ที่ผู้ประ

พันธ์ได้รับจากสังคม เป็นการระบายอารมณ์ออกมาสู่ผลงาน เป็นหนึ่งแนวทางซึ่งใกล้เคียงกับแนว

ความคิดของข้าพเจ้าในเรื่องของการแสดงออกจากประสบการณ์ที่เลวร้ายในอดีต ซึ่งผู้ประพันธ์ได้ให้

สัมภาษณ์ว่าเขาเขียนเพลงนี้โดยใช้แรงบันดาลใจจากความฝันของเขา 

 

 

 4Dean Karr, Dean Karr Biography, เข้าถึง 12 ธันวาคม, 2019, 

จาก http://www.deankarr.com/new-page-2 
 5Wild Indigo, Dean Karr Biography, เข้าถึง 12 ธันวาคม, 2019,  

จาก https://www.imdb.com/name/nm0440061/?ref_=nm_wrk

http://www.deankarr.com/new-page-2
https://www.imdb.com/name/nm0440061/?ref_=nm_wrk
http://www.deankarr.com/new-page-2
https://www.imdb.com/name/nm0440061/?ref_=nm_wrk
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ภาพที่ 2 "Jeff “Vash” (“About You” music by XXYYXX)(2012)” 

 วิดิทัศน์ประกอบเพลง About You ของวงดนตรี XXYYXX ได้รับการกํากับโดย เจฟ แวช 

ผู้สร้างภาพยนต์จาก Texas   วิดิทัศน์นี้ถูกนําเสนอในรูปแบบของภาพสโลว์โมชั่นเพื่อที่จะทําให้เข้ากับ

จังหวะที่ชวนฝันของเพลง ภาพเริ่มด้วยการเดินขึ้นบันไดของผู้หญิงสองคนไปสู่ห้องห้องหนึ่ง เพลงได้

เริ่มต้นขึ้นเมื่อพวกเขาวางเข็มเครื่องเล่นแผ่นเสียงเพลง End of Time เธอทั้งสองได้จุดยาสูบ 

และควันได้ออกมาจากปากของพวกเธออย่างเชื่องช้าดั่งเวลาเกือบหยุดนิ่ง และเมื่อเสียงของ synths 

ในเพลงเริ่มรุนแรงขึ้น จะเป็นภาพคนผู้หญิงกลุ่มเดิมกําลังพ่นควันอยู่ แต่คราวนี้ทั้งสองใส่หน้ากากของ

สุนัขอยู่ และหากสังเกตุ เมื่อควันลอยออกมาสุดจากปากของพวกเธอ มันได้ลอยกลับเข้าไปในปากของ

พวกเธออีกครั้งด้วยกรรมวิธีย้อนภาพกลับ แวช ให้สัมภาษณ์ว่า วิดิทัศน์นี้เดิมทีเป็นผลงานของเขา

ในตอนที่ยังเรียนอยู่ เขายังบอกเกี่ยวกับการใช้หน้ากากของเขาว่า ควันกับหน้ากากล้วนเชื่อมโยงเป็น

เหมือนการชี้นําภาพเมื่อใดก็ตามที่เธอ(ตัวละครในเรื่อง) วางเข็มลงบนแผ่นเสียงลง เปรียบเสมือนเมื่อ

ใดก็ตามที่เปิดเพลงนี้ จะทําให้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนถูกนําพาด้วยภาพไปยังอีกสถานที่หนึ่งในจิต ที่ซึ่งรู้สึก

ล่องลอยและเบาสบาย วิดิทัศน์นี้ถึงแม้จะกินเวลาสั้นๆ แต่ถ้าหากเพิ่มอะไรเข้าไปอีกจะทําให้เสีย

บรรยากาศและความสร้างสรรค์ที่เขาตั้งใจให้เกิดขึ้น 

 เจฟ แวช เกิดที่ Queens, New York และโตที่เมือง Texas เขาเป็ นนักเรียนที่เต็มไปด้ วย

ความสนใจในศิลปะในทุกแขนง ผลงานที่โดดเด่นของเขาได้มาเนื่องจากประสบการณ์จากการทํางา

นออกแบบและผลิต จึงคุ้นเคยกับโปรแกรมและสื่อต่างๆ เขาได้ศึกษาต่อในสาขา Fine Art Design   
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ที่ University of Texas  เดิมทีเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการออกแบบกราฟฟิค  แต่ เขามีความหลงใหล

ในการถ่ายภาพยนต์ เขาและญาติของเขาเคยสร้างภาพยนต์แบบบ้านๆเมื่อตอนเขายังเด็ก มันส่งผลให้

เขามีญาติหลายคนที่ทํางานในศาสตร์ของภาพยนต์ เขาเคยพยายามที่จะเรียนในสาขาธุรกิจ แต่เขาได้

เลือกทางที่สร้างสรรค์และเป็นสิ่งที่เขารัก เช่นการออกแบบกราฟฟิค6 

 

 6Tedmosby, Bond's Music Video Analysis/Review - "About You”, เข้าถึง 10 ธันวาคม, 

2019,จาก https://genius.com/discussions/19552-Bonds-music-video-analysis-review-about-you 

https://genius.com/discussions/19552-Bonds-music-video-analysis-review-about-you
https://genius.com/discussions/19552-Bonds-music-video-analysis-review-about-you
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ภาพที่ 3 “Two Women on the Shore” Edvard Munch(1898) 

 ผลงานชิ้นนี้ของ เอ็ดเวิร์ด มุงค์ พูดเกี่ยวกับการระเบิดอารมณของ ความเปลี่ยวเหงา, เพศ, 

และความตาย ด้วยรุปแบบของภาพพิมพ์แกะไม้ เป็นภาพของเด็กสาวที่ถูกห่อหุ้มด้วยสีขาว จ้องมอ

งอย่างโหยหาข้ามผ่านทะเลที่มืดมิดไปสู่อนาคตที่ไม่สามารถคาดได้ เธอดูเลือนกลืนไปกับภาพคนที่เปรี

ยบถึงความตายซึ่งเป็นชะตากรรมที่เธอจะต้องเจอ การผสมผสานกันระหว่างพื้นผิวที่กระด้างของภาพ

พิมพ์แกะไม้กับการควบคุมสีให้น้อยที่สุดของเขา เอ็ดเวิร์ด ได้สร้างภาพที่ดูกวนใจของความไร้เหตุผล 

ของความรักและความหวัง 

 เอ็ดเวิร์ด มุงค์ ศิลปินชาวนอร์เวย์ที่โด่งดังมากที่สุดคนหนึ่ง เป็นทั้งจิตรกรและช่างภาพพิมพ์

ไม้ หินและแผ่นทองแดง เขาเป็นหนึ่งในศิลปินลัทธิสัญลักษณ์นิยม  และได้รับการกย่องให้เป็น

คนสําคัญในการพัฒนาลัทธิสําแดงพลังอารมณ์  (Expressionism) ในเยอรมันและยุโรปกลาง ผลงา

นของมุงค์สะท้อนความทุกข์ยากและความขัดแย้งต่าง ๆ ในชีวิต ความทรงจําที่โหดร้ายในวัยเด็กและ

แผลในจิตใจทําให้เขาแสดงทัศนคติเรื่องความรัก สุราและความเลวร้ายของชีวิตลงในผลงาน ภาพของ
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เขามักแสดงปัญหาสังคมและความกังวลของมนุษย์ เอ็ดเวิร์ด มุงค์ โด่งดังในเยอรมนีทันทีที่ผลงาน

ของเขาร่วมแสดงในนิทรรศการ Verein Berliner Künstler ในปี ค.ศ. 1892 เพราะภาพของเขาถูก

วิพากษ์วิจารณ์และถูกคัดค้าน อย่างไรก็ตามเขาใช้ชีวิตและทํางานในประเทศเยอรมนีเป็นเวลาหลาย

ปีเขาจึงมีชื่อเสียงและอิทธิพลเป็นอย่างมากในวงการศิลปินชาวเยอรมัน 

 เอ็ดเวิร์ด  มุงค์เกิดเมื่อวันที่ 12 ธั นวาคม ค.ศ.1863 ใน Loten แคว้นชนบทแห่งหนึ่ งใน 

นอร์เวย์บ้านของเขาเป็นฟาร์มตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Ådalsbruk มุงค์เป็นบุตรชายคนที่สองของนาง Laura 

Catherine Bjølstad กับ Christian Munch นายแพทย์ประจํากองทหาร เขาเป็นลูกหลานตระกูล

เก่าแก่แห่งนอร์เวย์ บรรพบุรุษของเขามีชื่อเสียงโด่งดังจากความสามารถแขนงต่างๆ อย่าง Jacob 

munch จิตรกร, Johan Storm Munch หัวหน้าบาทหลวง, Andreas Munch นักกวีและ Peter 

Andreas Munch นักประวัติศาสตร์และนักเขียนแนววิทยาศาสตร์ เอ็ดเวิร์ดมีพี่น้องทั้งหมด 5 คน คือ 

Johanne Sophie (1862) พี่สาวคนโต และน้ องของมุ งค์อีกสามคนคือPeter Andreas (1865), 

Laura Catherine (1867), และ Inger Marie (1868). ทั้งโซฟีพี่สาวและเอ็ดเวิร์ดมี พรสวรรค์ทา

งด้านศิลปะ น้องสาวของพวกเขาคนหนึ่งเป็นจิตเพศตั้งแต่ยังเด็กและในบรรดาพี่น้องทั้งห้าคนนี้มีเพียง

คนเดียวที่ได้แต่งงาน แต่ก็เสียชีวิตหลังจากงานแต่งของเธอเพียงไม่กี่เดือน ครอบครัวของมุงค์ต้องย้าย

ที่อยู่ไปตามเมืองต่างๆตามหน้าที่การงานของพ่อ ในปี1864 พวกเขาย้ายไปเมือง Christiania (Oslo 

ในปัจจุบัน) ที่นี้เป็นที่ที่เอ็ดเวิร์ดได้ฝึกฝนทักษะทางศิลปะของเขา แต่หลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ได้เพียง 4 

ปี แม่ของเอ็ดเวิร์ดก็เสียชีวิตด้วยโรควัณโรค ตามมาด้วยพี่สาว โซฟีในปี1887 ในขณะที่เธออายุได้

เพียง15ปี ภาระเลี้ยงดูลูกๆทุกคนตกเป็นของคริสเตียนผู้เป็นพ่อและ Karen Bjolstad ป้าของเอ็ด

เวิร์ด แม้ว่าคริสเตียนจะเป็นแพทย์ประจํากองทหารแต่ก็มีรายได้ไม่มากนัก ภาวะทางเศรษฐกิจ

ในครอบครัวไม่สู้ดีนัก มีความเป็นอยู่อย่างขัดสนแต่คริสตียนยังคงให้ลูกๆรับฟังคําสั่งสอนของเขา 

และด้วยความที่คริสเตียนเป็นลูกที่กตัญญูเขาจึงได้สอนลูกๆให้มีความกตัญญูเช่นกัน เมื่อเขาจะ

ตําหนิลูก เขาจะกล่าวถึงแม่บนสรวงสวรรค์ 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) 

 วิธีวิทยา(Methodology) เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตรรกะของการแสวงหาความรู้ในศาสตร์ 

โดยเฉพาะการตรวจสอบศักยภาพและข้อจํากัดของเทคนิคหรือกระบวนการศึกษา (Grix, 2010) หรือ

ระเบียบวิธีที่นักวิชาการในแต่ละสาขาใช้แสวงหาความรู้ (Guba & Lincoln, 1994) เช่น วิธีตั้ง

คําถามการวิจัย วิธีการหาหลักฐานข้อมุล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีวิทยาในศาสตร์มี 4 ประเภท

หลักคือ การทดลองแบบควบคุม (experiment and manipulation) การทดลองแบบควบคุมที่ได้

รับการดัดแปลง (modified experiment and manipulation) วิภาษวิธีและการสนทนา (dialectic 

and dialogue) และอรรถปริวรรตและวิภาษวิธี (hermeneutic and dialectic) ในทางศิลปะก็ไม่

ต่างกันในการหาความจริงซึ่งเป็นความจริงแท้นั้นเป็นสิ่งที่ยากหากแต่เราสามารถใช้หลักวิธีการที่กล่าว

มาข้างต้น มาร่วมกับข้อมูลและการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

 จากบทก่อนๆที่ผู้เขียนได้หยิบยกข้อมูลทางทฤษฎีของวรรณกรรม ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีกลุ่มคติ

ชนวิทยาก็ดี โครงสร้างของนิทานพื้นบ้าน และไวยากรณ์ของมัน หรือไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีทางด้านจิต

วิเคราะห์และการพยาบาลทางจิตเวช เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะเข้าใจความเป็นมนุษย์และ

ความซับซ้อนของห้วงอารมณ์ ความคิด และการตอบสนองของมนุษย์ทั้งสิ้น ข้อมูลที่กล่าวมาล้วนแล้ว

แต่ชี้นํามายังการนําเสนอผลงานของผู้เขียนทั้งสิ้น เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้น 

 ด้วยความต้องการที่จะนํานิทานซึ่งพึ่งพาการใช้เวลาในการเล่าเรื่องนั้น ผู้เขียนเห็นว่าหลีก

เลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้การนําเสนอผ่านภาพเคลื่อนไหว ด้วยความคิดที่ว่าการเล่าเรื่องเป็นสองมิตินั้นอาจ

จะไม่เพียงพอสําหรับเรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการจะนําเสนอ เป็นที่รู้กันดีว่านิทานเรื่องหนึ่งนั้นพึ่ง

พาเวลาซึ่งเป็นเรื่องที่เกินกว่าจะนําไปอัดแน่นในรูปภาพเพียงภาพเดียว แต่ก็ไม่อยากจะเล่าเรื่องราว 

นั้นยาวนานเกินไปด้วยความกลัวว่าเหล่าผู้ชมจะเบื่อและเดินหนีออกไปก่อนผลงานจะจบลง รูปแบบ

ผลงานของผู้เขียนจึงมีลักษณะคล้าย การโฆษณา หนังสั้น หรือมิวสิควิดิโอ ซึ่งอาจจะสั้นแต่กระชับ 

ได้ใจความ และไม่เปลืองเวลาจนเกินไป หากพูดถึงภาพยนตร์กับศิลปะ เป็นที่รู้กันดีว่าสองสิ่งนี้แยก 

23
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จากกันไม่ออก ถึงแม้อาจจะมีบางคนที่ยังไม่ทราบว่าสองสิ่งนี้มีความคล้ายกัน และมาจากจุดเดียวกัน 

ย่อหน้าต่อไปนี้จะอธิบายว่าความเหมือนและจุดร่วมของสองสิ่งนี้เป็นอย่างไร 

 ศิลปะ เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ คล้ายกับการเดิน หรือการพูด ที่ศิลปะแตกต่างจา

กกิจกรรมอื่นๆของมนุษย์นั้นเป็นเพราะศิลปะนั้นเป็นการสร้างบางอย่างจากความว่างเปล่า หรือ

จินตนาการ ศิลปะนั้นเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับมนุษย์ และหลักฐานของศิลปะมนุษย์นั้นเกิดขึ้นมาก่อน 

อารยธรรมการสร้างภาษาของมนุษย์เสียอีก ตามหลักฐานที่จะพบเจอได้ตามแหล่งประวัติศาสตร์

สําคัญในถํ้า Blombos ในทวีปแอฟริกา ศิลปะได้ มีการพัฒนามาพร้อมกับการเจริญของมนุษย์

มาตลอด ตั้งแต่ภาพสองมิติบนผนังถํ้า รูปปั้นดินในอารยธรรมต่างๆทั่วโลก ในตอนแรกนั้นศิลปะเกิด

ขึ้นเพื่อรับใช้พิธีกรรมแห่งความเชื่อ แต่หลักฐานในยุคแรกๆนั้นไม่ค่อยหลงเหลือมา จะมีก็คือรูปปั้น

ต่างๆที่คงทนต่อสภาพอากาศ อย่างไรก็ตามเมื่อมนุษย์ได้ประดิษฐ์สีที่คงทน และพกพาง่ายขึ้น ศิลปะ

ก็พัฒนาขึ้นตามมา แต่เป็นที่สังเกตว่าศิลปะเริ่มจะเป็นการตอบสนองและนําเสนอความต้องการส่วน 

ตนมากขึ้นก็ไม่กี่ร้อยปีมานี้ ศิลปะได้เริ่มเข้าถึงได้มากกลุ่มขึ้น เมื่อมาถึงจุดที่เทคโนโลยีได้เข้ามามี

บทบาทกับมนุษย์มากขึ้น การแสดง บทลํานําขับร้อง หรือเรื่องเล่าต่างๆก็ได้ถูกกระจายไปอย่าง

รวดเร็วด้วยการเข้ามาของโทรทัศน์ ภาพเคลื่อนไหวก็ไม่ต่างจาก ภาพเขียนสีนํ้ามันสองมิติ หรือ 

ภาพประติมากรรมขนาดใหญ่อย่าง ปีเอตรา ของไมเคิลแองเจโล ซึ่งต้องพึ่งพาหลักองค์ประกอบศิลป

และสุนทรียศาสตร์ หากแต่สิ่งที่ต้องคํานึงเพิ่มขึ้นมาจะเป็นเรื่องของเวลา แต่นั่นก็อาจจะเป็นจุดเด่น 

มากกว่าจุดด้อยก็ได้ 
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ในการสร้างสรรค์งานของผู้เขียน ถึงแม้จะเป็นผลงานในเชิงภาพเคลื่อนไหว แต่ก็มิแต่แตกต่างไปจา

กการสร้างสรรค์ผลงานตามแบบของภาพจิตรกรรมไปแต่อย่างใด แต่ละกระบวนการสร้างสรรค์ล้วน

ได้รับการตรึกตรอง และกลั่นกรองจากผู้เขียนอย่างเต็มที่มิได้ยิ่งหย่อนไปกว่าการวาดภาพสองมิติ 

กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าสามารถจําแนกออกมาได้ดังนี้ 

 1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน แรงบันดาลใจ 

 2. การลงพื้นที่หาสถานที่สําหรับการถ่ายทํา 

 3. ขั้นตอนการตัดต่อและเรียบเรียงผลงาน 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน แรงบันดาลใจ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เขียน ในการเลือกสถานที่ และอุปกรณ์ประกอบฉากนั้น ผู้

เขียนตั้งใจยึดให้เข้าอยู่กับแรงบันดาลใจและเนื้อหาที่ตั้งใจ ซึ่งก็คือการให้กําลังใจกับมนุษย์ โดยผู้เขียน

ก็ได้หยิบยกทฤษฎีทางจิตวิเคราะห์เข้ามา เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของอารมณ์ระหว่างความ

รู้สึกของห้วงอารมณ์นั้น โดยการศึกษาจาก ตัวกําหนดพฤติกรรม และแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม 

โดยจะหยิบยืมหลักการพยาบาลทางจิตเวชมาด้วย ได้แก่ 

 1.1 ช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้การปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ 

 1.2 ช่วยลดภาวะตึงเครียดและความวิตกกังวลโดยเร็วที่สุด 

 1.3 ช่วยแนะนําผู้ป่วยในวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุผล 

 1.4 ให้ความรัก ความเป็นมิตร ความอบอุ่น ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถสร้างสัมพันธภาพ และสา

มารถติดต่อกับบุคคลอื่นได้ 

 1.5 ให้การยอมรับ มองเห็นคุณค่า และชี้ให้ผู้ป่วยเห็นคุณค่าและความดีที่เขามีอยู่ ตลอด

จนเคารพในสิทธิของผู้ป่วยด้วยความจริงใจ 

 1.6 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ในชีวิตกับผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยเข้าใจทางชีวิตดีขึ้น 

 1.7 ช่วยให้ผู้ป่วยเกิดประสบการณ์ในการแก้ไขเหตุการณ์วิกฤติ เพื่อที่จะได้เกิดการเรียนรู้

และจดจํา นําไปใช้ต่อไป 

 ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานผู้เขียนจะยึดหลักนี้ในการวางเค้าโครงเรื่อง และการแสดงเพื่อให้

เข้าถึงการสื่อสารที่แสดงออกถึงเนื้อหาที่ได้กล่าวไป 
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การลงพื้นที่หาสถานที่สําหรับการถ่ายทํา 

 การหาสถานที่สําหรับการถ่ายทํานั้นข้าพเจ้าได้ใช้จักรยานยนต์ สําหรับการเดินทางข้าพเจ้าได้

แบ่งเวลาในการเดินทางในชีวิตประจําวันเล็กน้อยโดยแต่ละการเดินทางของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าได้

เลือกเส้นทางที่ไม่เคยไปซึ่งเป็นการอ้อมเล็กน้อย และบางครั้งก็เลือกที่จะขับขี่ออกไปโดยไร้จุดหมาย 

เพื่อมองหาสถานที่ที่มีลักษณะเด่นและสามารถเข้ากับเนื้อหาของงานได้ โดยส่วนใหญ่แล้วข้าพเจ้า

มีความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับที่รกร้าง และห่างไกล ความชอบของข้าพเจ้าได้แสดงออกมาอย่างชัดเจน

ในผลงาน สถานที่ที่ข้าพเจ้าได้เลือกสําหรับการถ่ายทําจะนําเสนอในหน้าถัดไป 

 

ภาพที่ 4-7 การหาสถานที่สําหรับการถ่ายทํา 
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ขั้นตอนการลงพื้นที่ถ่ายทํา 

 สําหรับการถ่ายทํานั้นมีอยู่สองรูปแบบคือ การตั้งกล้องถ่าย และการหาตากล้องเพิ่ม สาเหตุที่

ต้องใช้วิธีเหล่านี้เนื่องจากข้าพเจ้านั้นต้องรับบทเป็นนักแสดงด้วย ทําให้ต้องแบ่งหน้าที่โดยมีผู้ช่วยคอย

ดําเนินการบันทึกภาพโดยการลงพื้นที่ถ่ายทําแต่ละครั้ง ข้าพเจ้าจะเลือกหน้ากากตัวละครให้เข้ากับ

เนื้อหาทีต้องการถ่ายทํา อาทิเช่นเรื่อง ‘อีกากับเหยือกนํ้า’ ข้าพเจ้าได้ใช้หน้ากากที่มีต้นแบบมาจาก

หน้ากากป้องกันโรคในยุคที่กาฬโรคได้ระบาดในยุโรป ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอีกา 

การตัดต่อและเรียบเรียงผลงาน 

 จากทฤษฎีอ้างอิงและจุดประสงค์ของผลงานจากบทที่กล่าวไว้ในบทที่2 การวิจัยในครั้งนี้จะ

วิเคราะห์จากผลงานภาพเคลื่อนไหว 6 ชิ้นที่ผู้เขียนได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นตัวอย่าง ได้แก่ 

 1. อีกากับเหยือกนํ้า(Crow and the Jar) 

 2. ฆ่าช้างเอางา (Murderer) 

 3. หมากับเงา (Dog and his reflection) 

 4. ขอบคุณ 

 5. ชีวิต (Life) 

 6. ฆาตรกร (Consequence) 
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ภาพที่ 8 อีกากับเหยือกนํ้า (Crow and the Jar); 3.27 นาที, ภาพยนตร์สีและขาวดํา(2019)  

อีกากับเหยือกนํ้า(Crow and the Jar) 

 งานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานเรื่องเล่าของอิสปซึ่งกล่าวถึงความเฉลียวฉลาดของ

อีกาซึ่งกระหายนํ้าโดยอีกาได้พบเหยือกนํ้าอยู่อันหนึ่งด้วยลักษณะทางกายภาพของเหยือกนํ้าซึ่ง

มีคอขวดที่เล็กทําให้อีกาไม่สามารถดื่มนํ้าจากเหยือกนั้นได้ด้วยวิธีการปกติ อีกาจึงได้แสดงความเฉลียว 

ฉลาดของมันออกมาโดยการหยิบก้อนหินชิ้นเล็กๆเติมลงไปในเหยือกนํ้าจนกระทั่งนํ้าเริ่มมีระดับสูงขึ้น

มาจนมันสามารถกินนํ้าได้ 

 

 ข้าพเจ้าได้นําเรื่องราวเหล่านั้นมาประยุกต์เปลี่ยนแปลง โดยยังคงดําเนินเรื่องด้วยตัวละคร

หนึ่งตัว ซึ่งเป็นตัวแทนของอีกา แต่เปลี่ยนการ ขัดกัน ในเนื้อเรื่องจาก ความหิวกระหายนํ้าซึ่งถูกเติม

เต็มด้วยความฉลาดของอีกา(อิสป)มาเป็น ความหิวกระหายจนหน้ามืดตามัวหลงผิดดื่มสุรา(ภาพที่ 9)  
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ภาพที่ 9 อีกาเปิดขวดสุรา 

 การดื่มสุรานั้นผู้อ่านล้วนรู้อยู่แล้วว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการขาดสติ และบางครั้งนําไปสู่

หายนะ ในผลงานชิ้นนี้หายนะคือการทําลายตัวตนของตัวเอง (ภาพที่ 10) 

ภาพที่ 10 หน้ากากอีกา 

 ภาพยนตร์เรื่องนี้จบลงด้วยฉากสุดท้ายที่หน้ากากของตัวละครนั้นถูกทําลายโดยตัวละครเอง 

จะเห็นได้ว่าต่างจากต้นฉบับของอิสปอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ผู้เขียนตั้งใจจะนําเสนอคือการปรับเปลี่ยน/

เปลี่ยนแปลง นิทานหรือสิ่งที่ล้าสมัยให้ทันสมัยขึ้นมา 
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ภาพที่ 11 ฆ่าช้างเอางา (Kill elephent for?); 2.00 นาที, ภาพยนต์สีและขาวดํา(2019) 

ฆ่าช้างเอางา 

ผลงานชิ้นนี้ถูกนําเสนอด้วยรูปแบบที่แตกต่างจากชิ้นก่อนหน้า ด้วยการดําเนินเรื่องแบบเรียบ

ง่ายแต่ได้ใจความ นําเสนอด้วยมุมภาพแบบนิ่งและการถ่ายแบบ long take ดัดแปลงมาจากสํา

นวนสุภาษิตที่คาดว่าหลายๆคนต้องเคยได้ยิน แต่นํามาสอดแทรกด้วยมุกที่ตรงไปตรงมา แต่เดิม

สุภาษิตนี้หมายถึงการลงแรงอะไรบางอย่างซึ่งได้มากับสิ่งที่น้อยนิด แต่ผู้เขียนได้ปรับเปลี่ยนให้กลาย

เป็นการฆ่าช้างเพื่อเอางาซึ่งในที่นี้หมายถึง งา(sesame) ซึ่งเป็นเครื่องเทศแทน 

เปิดฉากแรกมาด้วยตุ๊กตาช้างซึ่งถูกวางลงบนกระจกด้วยภาพสี(ภาพที่ 11) และถัดมาเมื่อมีการ

ใช้มีดกรียดลงบนตัวช้างจึงได้มีการปรับภาพให้เป็นขาวดํา(ภาพที่ 12) เพื่อแสดงออกถึงความ

ต้องการที่จะปิดบังความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับช้าง(ตุ๊กตา) และก็ดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆด้วยการค่อยๆ

ชําแหละชิ้นส่วนของช้างเพื่อที่จะหาบางสิ่ง และเมื่อมาถึงการชําแหละที่งาของช้าง ก็ได้เจอ เมล็ด

งา(sesame) อยู่ในนั้น(ภาพที่ 13) และจบลงด้วยความมืด 
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ภาพที่ 12 ช้างถูกฆ่า 

 

ภาพที่ 13 งาช้าง 
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ภาพที่ 14 หมากับเงา(Doggo and his reflection); 2.39 นาที, ภาพยนตร์สี(2019) 

หมากับเงา(Dog and his reflection)  

ผลงานนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานของอิสปในชื่อเดียวกัน เนื้อหาของนิทานในเรื่องเล่า

ของอิสปนั้น มีคติธรรมกล่าวว่าความโลภจะทําลายเรา จากเนื้อหาของเขาที่เล่าถึง สุนัขตัวหนึ่งซึ่งได้

รับชิ้นเนื้อมาหนึ่งชิ้น ด้วยความดีใจสุนัขตัวนั้นรีบวิ่งคาบชิ้นเนื้อนั้นกลับไปกินในที่ของมัน แต่เรื่องราว

ไม่ได้จบด้วยความเอร็ดอร่อยของสุนัขตัวนั้นจากเนื้อชิ้นนั้น ด้วยเหตุอันใดไม่ทราบได้เมื่อขณะที่สุนัข

อยู่ระหว่างทางกลับไปยังที่ของเขา มันได้ข้ามสะพานแห่งหนึ่งแล้วได้ก้มลงไปมองในผืนนํ้าเบื้องล่าง 

แล้วเห็นสุนัขอีกตัวกําลังคาบเนื้อชิ้นที่ใหญ่กว่าของมัน จะด้วยความโลภ ตะกละตะกราม หรือด้วย

เหตุอันใดก็แล้วแต่ สุนัขตัวนั้นได้ทิ้งชิ้นเนื้อที่คาบอยู่แล้วกระโจนลงไปเพื่อหวังจะไปแย่ง เนื้อชิ้นใหญ่

ชิ้นนั้น อนิจจาสิ่งที่สุนัขขตัวนั้นเห็นล้วนเป็นเงาของมันเอง นิทานจบลงด้วยความหิวโหยและเสียดาย

ของสุนัขตัวนั้น 
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ผลงานชิ้นนี้ก็เช่นกันที่จบลงด้วยความผิดหวังและหิวโหย แตกต่างจากผลงานชิ้นก่อนๆของผู้

เขียนซึ่งได้หลีกหลบวิธีการเล่าเรื่องแบบเดิมและสร้างสิ่งใหม่ ผลงานชิ้นนี้ผู้เขียนได้ใช้วิธีการดัดแปลง 

และปรับเปลี่ยนบางสิ่งเท่านั้น ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องเลยแม้แต่นิดเดียว ด้วยการเปลี่ยนจากชิ้นเนื้อ

เป็นลูกชิ้น (ภาพที่ 16) และเปลี่ยนจากการสะท้อนเงาในผืนนํ้าเป็นการสะท้อนเงาของกระจกเงาแทน

การสะท้อนเงาของกระจกนี้มิได้ทําให้เห็นภาพลูกชิ้นที่ใหญ่ขึ้น แต่เป็นการเปลี่ยนให้เห็นลูกชิ้นอีกไม้

หนึ่งที่ลักษณะไม่ได้เหมือนชิ้นเดิมเลย (ภาพที่ 15) จะด้วยเหตุอันใดก็ตามอาจจะเป็นเพราะว่าสุนัขนั้น

ไม่สามารถเข้าใจภาษาของมนุษย์ได้จึงทําให้มันไม่เคยได้ฟังเรื่องเล่าจากนิทานของอิสปมันจึงทําให้

สุนัขตัวนี้ได้กระทําความผิดพลาดซํ้าเดิมอนิจจา 

 

ภาพที่ 15 กระจกเงา 
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ภาพที่ 16 สุนัขโลภ 

 

ภาพที่ 17 ลูกชิ้นหายไป 
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ภาพที่ 18 ขอบคุณ; 2.34 นาที, ภาพยนตร์สี(2019) 

ขอบคุณ 

ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องก่อนๆหน้านี้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานที่มีผู้

แต่งดังเดิมอยู่ หากแต่ชิ้นนี้ผู้เขียนได้ลองสร้างแนวทางของตัวเองขึ้นมาใหม่ โดยเป็นผลงานสะท้อนถึง

เนื้อหาในการเห็นคุณค่าของตัวเอง ซึ่งก็สอดรับกับจุดมุ่งหมายหลักของการสร้างสรรค์ผลงาน คือการ

ให้กําลังมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก เนื่องด้วยเนื้อหาในเรื่องเป็นการเดินทางของตัวละครซึ่งออกมาจาก

พงหญ้าข้างถนน (ภาพที่ 19) และระหว่างทางที่เขาเดินทางไปนั้นตัวละครก็ได้ขอบคุณข้าวของต่างๆ

รอบกาย เช่น โคมไฟ, กรวยจราจร, ถังขยะ เป็นต้น(ภาพที่ 18 และ 20) โดยใช้พวงมาลัยที่เขาเสกขึ้น

มา ในเรื่องนั้นตัวละครได้เดินทางไปเรื่อยจนกระทั่งดวงอาทิตย์ได้สาดแสงทองลงมาบนโลก เขาก็ยัง

เดินขอบคุณสิ่งต่างๆไปเรื่อย ซึ่งดูคล้ายกับการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด (ภาพที่ 21) 
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ภาพที่ 19 ฉากเริ่ม ”ขอบคุณ” 

 

ภาพที่ 20 ขอบคุณกรวยจราจร 
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ภาพที่ 21 ฉากจบ “ขอบคุณ” 



บทที่ 4 

สรุปการวิจัยผล 

 จากการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้นําเสนอไปแล้วในบทก่อนหน้าของผู้เขียน ได้รับอิทธิพลจาก

ทฤษฎีการกลับเรื่องกันของเลวี่-สเตราส์ ที่ได้กล่าวว่า “การกลับเรื่องกัน” เป็นกรณีที่พบว่า

ตํานานบางเรื่อ-งมีรายละเอียดที่ตรงข้ามกัน “ทั้งเรื่อง” กับตํานานอีกเรื่องหนึ่ง 

 ตัวอย่างเช่น ซินเดอเรลลา กับ เด็กชายขี้เถ้า ซึ่งแนวการคิดในการเปลี่ยนรูปโฉมในสองเรื่องนี้

เป็นการคิดแบบ “กลับกัน” หรือว่าจะเป็นคู่ตรงข้ามก็ได้ เพราะ หน้าตาที่งดงาม กับ เสื้อผ้าที่งดงาม 

คือ ความคิดเรื่องธรรมชาติ vs วัฒนธรรม ในมุมมองของเลวี่-สเตราส์นั่นเอง นิทานเรื่อง เด็กชายขี้เถ้า 

แท้ที่จริงคือสํานวนที่ “กลับเรื่องกัน” กับนิทานซินเดอเรลลา ผู้เขียนคิดว่า เลวี่-สเตราส์คงต้องการชี้

ให้เห็นว่าในการรับนิทานจากวัฒนธรรมหนึ่งไปปรับเปลี่ยน นักเล่านิทานอาจปรับเปลี่ยนรายละเอียด

ให้ฟังดูต่างกัน ซึ่งในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดนั้น บางครั้งนักเล่านิทานก็อาจคิดแบบคู่ตรงข้ามและ

เล่าให้ “กลับกัน” กับนิทานต้นแบบที่รับไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า การจะสร้างนิทานขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งนั้นไม่

ใช่เรื่องยาก อาจจะหยิบยกนิทานที่มีอยู่แล้วนํามาปรับเปลี่ยนเนื้อหา ตัวละคร เพื่อให้ได้นิทานเรื่อง

ใหม่ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น และอีกทฤษฎีหนึ่งของเลวี่-สเตราส์ ซึ่งพูดถึงความ

คิดเรื่องคู่ตรงข้าม(binary opposition) ตัวอย่างเช่นคู่ตรงข้ามระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินี้พบใน

ตํานานปรัมปราในวัฒนธรรมต่างๆมากมายทั่วโลกอย่างเป็นสากล ในตํานานส่วนใหญ่ “ธรรมชาติ” 

ที่มนุษย์ต้องต่อสู้ด้วยจะเป็นตัวละครที่เป็นบุคลาธิษฐานของธรรมชาติ คือ “พระเจ้า” หรือ “เทพเจ้า” 

ที่เป็นตัวแทนธรรมชาติต่างๆจึงมักกลายเป็นคู่ตรงข้ามระหว่าง man vs God หรือ God vs man 

ตํานานเรื่อง ฟุเฮย-เซ้ยหมุย ตํานานกําเนิดมนุษย์ของเย้า ที่เล่าถึงการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ กับ เทพแห่ง

ฟ้าฝน คือ จางหล่อกอ กับ เล่ยกง หรือใน ตํานานนํ้าเต้าปุง ก็สะท้อนความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ

แถน แถนต้องการมีอํานาจเหนือมนุษย์ เมื่อมนุษย์ลืมบูชาแถน แถนจึงบันดาลให้นํ้าท่วมโลก หรือ 

ตํานานพญาคันคาก ที่แถนลืมให้ฝน มนุษย์และสัตว์จึงต้องยกทัพไปรบกับแถนเพื่อให้ฝนตกต้องตาม

ฤดูกาล 

 ซึ่งในผู้เขียนได้ลองวิเคราะห์นิทานของอิสป แล้วได้พบว่านิทานของอิสปนั้นเป็นนิทานที่มี

เรื่องสั้นๆเพียง 2 อนุภาค กล่าวคือ นิทานประเภทนี้ประกอบด้วยโครงสร้างความคิดแบบที่เริ่มต้นด้วย

ภาวะที่ไม่สมดุลย์แล้วจบลงด้วยภาวะที่สมดุลย์ ภาวะที่ไม่สมดุลย์อาจเป็นภาวะที่ “มีมากเกินไป” 

หรือภาวะที่ “ขาดแคลน” ก็ได้ การเริ่มต้นด้วย “นํ้าท่วมโลก” อาจมองได้ทั้งมีนํ้ามากไป หรือ มี

แผ่นดินน้อยเกินไปก็ได้ การเริ่มเรื่องมักเริ่มด้วยภาวะที่ “ไม่พึงปราถนา” ดันดีสจึงเรียกว่าเป็นภาวะ 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 การขาด (Lack ซึ่ งใช้ตั วย่อว่ า L) ส่วนตอนจบของเรื่องเป็นภาวะที่ “พึงปราถนา” ซึ่งภาวะการขาด

นั้นหมดไป หรือภาวะการขาดนั้นได้รับการเติมเต็ม (Lack Liquidated ซึ่งใช้ตัวย่อว่า LL) อันที่จริงค

วามคิดเรื่อง L-LL ของดันดีสก็คือความคิดเดียวกันของพรอพพ์แต่พรอพพ์ใช้ตัวอักษร a แทนการขาด 

และตัว K แทนภาวะการขาดที่ได้รับการเติมเต็มหรือภาวะสมดุลย์นั่นเอง 

 นิทานแบบแรกนี้จึงมีโครงสร้างแบบ L-LL ตัวอย่างเช่น 

 - นิทานเรื่องที่ 1 

 สัตว์ประหลาดอมนํ้าทั้งโลกไว้ในปาก (L) มีวีรบุรุษวัฒนธรรมฆ่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้ โลก

จึงมีนํ้าใช้ (LL) 

 - นิทานเรื่องที่ 2 

 แต่ก่อนมนุษย์เราไม่มีตาไม่มีปาก (L) กินโดยการดมกลิ่นต่อมาหมาป่าช่วยเปิ ดตา และเปิด

ปากให้ มนุษย์จึงเห็นและกินได้ (LL) 

 ซึ่งการเขียนของบทและเนื้อหาภาพรวมของงานนั้นผู้เขียนได้ความบันดาลใจมาจากตัวเอง 

กล่าวคือมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้เขียนรู้สึก สับสน อับจนไร้หนทาง และเมื่อได้รับกําลังใจจากเพื่อฝูงก็ดี หรือ

ครอบครัวก็ดี ทําให้ผู้เขียนรู้สึกดีมากอย่างบอกไม่ถูก ความรู้สึกที่ว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเสมอไปได้

เข้ามาแทนที่ความรู้สึกโดดเดี่ยวจนสิ้น ผู้เขียนจึงอยากจะให้กําลังใจกับใครก็ได้ที่ต้องการมัน และ

ต้องการที่จะให้ผู้ชมตระหนักถึงความอันตรายของความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้น เพื่อที่จะส่งต่อกําลังใจที่ได้

รับจากผลงานของผู้เขียนไปยังผู้คนอื่นๆที่ต้องการมัน ซึ่งมีอยู่อีกมากมายทั้งที่เปิดเผยหรือหลบอยู่

ในมุมของเขาเองโดยที่ไม่ได้แสดงออก  

 สถิติการฆ่าตัวตายในไทยเมื่อปี 2019 นี้ มีมากกว่า 6.34 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน มีผู้

ทําร้ายตัวเอง ราวปีละ 53,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน และมีคนฆ่าตัวตายสําเร็จ ปีละประมาณ 

4,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน เป็นชายมากกว่าหญิง 4 เท่า ทําให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

ปีละกว่า 400 ล้านบาท2 อาจจะเป็นตัวเลขที่น้อยเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรทั้งหมด แต่มันควรที่

จะมองข้ามหรือไม่? ในตัวเลขที่ได้กล่าวมานั้นการเกิดขึ้นของการฆ่าตัวตายนั้นเป็นเรื่องยากที่

จะเตรียมการรับมือกับเหตุ หนึ่งในตัวเลขที่ถูกสุ่มขึ้นมาด้วยธรรมชาตินั้น จะเป็นไปได้ไหมหากมันอาจ

จะเป็นคนใกล้ตัวคุณ อาจจะเป็นคนที่คุณเพิ่งจะสนทนากันเมื่อตอนเช้า หรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าแก่

ของคุณที่ไม่ได้เจอกันเลยเป็นเวลาสี่ถึงห้าปี เมื่อได้ลองคิดไตร่ตรองดูในมุมมองนี้แล้ว จะเห็นได้ว่าถึง

จํานวนตัวเลขนั้นจะน้อยนิดเมื่อเทียบกับจํานวนประชากร แต่ก็มีความสําคัญยิ่งยวดไม่น้อยไปกว่า

แผนพัฒนาชาติ 20 ปีเลยทีเดียว  

เมื่อได้ลองเรียบเรียงการสร้างสรรค์ผลงานตามลําดับเวลาที่ได้สร้างสรรค์ไว้จึงพบว่า งานได้เรียบเรียง

มาเป็นลําดับต่อไปนี้ 
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 1. กระต่ายกับเต่า (Sketch Video) 

 2. อีกากับเหยือก (Crow and the Bottle) 

 3. ขอบคุณ (Thank you)  

 4. หมากับเงา (Doggo and the Mirror) 

 5. ฆ่าช้างเอางา (Kill Elephant for Ivory) 

 6. ชีวิต (Life) 

 7. ฆาตรกร (Murdurer) 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 1 

 ข้าพเจ้าขออนุญาติที่จะกล่าวในหัวข้อนี้รวมไปถึงวิดิโอสองตอน ทั้งกระต่ายกับเต่า และอีกา

กับเหยือก 

 ผลงานชิ้นที่ หนึ่ง “กระต่ายกับเต่า” 

  ในส่วนของตอนกระต่ายกับเต่านั้นเป็นผลงานที่สร้างขึ้นมาเป็นชิ้นแรกในฐานะภาพ

ร่างผลงาน โดยข้าพเจ้าได้เล่าเรื่องโดยได้ปรับปรุงจากทฤษฎีของ เลวี่-สเตราส์ เรื่องคู่ตรงข้าม, ตัว

เชื่อม, และการกลับหัวกลับหางกันของวรรณกรรม โดยใช้ข้อขัดแย้งในระดับเรื่อง อย่างเช่นกระต่าย

กับเต่า อย่างในนิทานอิสปที่เราเคยได้อ่าน โดยที่ว่าสัตว์ที่มีลักษณะแบบคู่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงอย่า

งกระต่าย และเต่า ที่มีความเร็วในการเดินทางแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และจะมีเนื้อเรื่องที่ดัดแป

ลงให้เข้ากับปัจจุบัน ดังที่จะอธิบายในย่อหน้าถัดไป 

 paradigm ที่ 1 กระต่ายมีการเดินทางที่รวดเร็ว (เหมือนกันทั้งสองเรื่อง) เต่ามีการเดินทางที่

เชื่องช้า (ปมขัดแย้งในระดับเรื่อง) 

 paradigm ที่ 2 กระต่ายเคลื่อนที่ ไว แต่ ประมาท (ปมขัดแย้งในระกับเรื่อง) เต่าเคลื่อนที่ช้า 

แต่มั่นคง 

 paradigm ที่ 3 กระต่ ายพ่ ายแพ้ เนื่องจากความประมาท - เต่าชนะ ด้วยความมั่นคง (เนื้อ

เรื่องเดิม) 

 paradigm ที่ 4  กระต่ายตะหนักรู้ถึงอันตรายของความประมาท กลับมาขึ้นรถไฟไป ด้วยค

วามฉลาดที่แก้ไขปัญหาจึงชนะ เต่าพ่ายแพ้ไปเนื่องจากมัวแต่เดินอยู่ (ทําให้ตํานานมาทันสมัยขึ้นด้วย

เรื่องราวที่หักมุมและเข้ากับยุคสมัย)  

 ในเรื่องนี้กระต่ายจะเป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อเดินทางโดยโรลเลอร์เบลดแทนการเดิน

และมีสมองที่พัฒนาขึ้นแล้ว เต่ายังคงเป็นเหมือนเดิมเมื่อยังอยู่ในยุคของอิสป แต่เนื่องด้วยความมั่น



42

คงของเต่าก็ยังเป็นข้อดีได้บ้าง เพราะกระต่ายก็ยังไม่ลืมสัญชาติญาณของการนอนไป แต่เมื่อกระต่าย

ล้มตัวลงนอนไปเพียงชั่วครู่กระต่ายก็พลันนึกขึ้นได้ถึงประสบการณ์ของบรรพบุรุษได้พ่ายแพ้ให้กับเต่า

อย่างน่าอับอาย กระต่ายจึงรีบวิ่งด้วยโรลเลอร์เบลดไปขึ้นรถไฟโดยพลัน เปรียบเสมือนทฤษฎีการกลับ

หัวกลับหางกันของ เลวี่-สเตราส์ 

 

ภาพที่ 22 ภาพร่างกระต่าย 1 
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ภาพที่ 23 ภาพร่างเต่า 1 

ภาพที่ 24 ภาพร่าง บรรยากาศ 
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ภาพที่ 25 กระต่ายง่วง 

ภาพที่ 26 กระต่ายตระหนักรู้ 
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ภาพที่ 27 กระต่ายขึ้นรถไฟ 

ภาพที่ 28 กระต่ายหลับบนรถไฟ 
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 ในเรื่องที่สองคือ อีกากับเหยือก 

 ข้าพเจ้าได้นําทฤษฎีของเลวี่-สเตราส์ มาประยุกต์ใช้ในการดัดแปลงเนื้อหาและ ความหมาย

ของผลงาน โดยใช้ทฤษฎีความคิดแบบคู่ตรงข้ามในระดับ paradigm  

 “ทั้งเลวี่-สเตราส์และพรอพพ์ซึ่งเป็นนักคิดสํานักโครงสร้างนิยมที่มีความเชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็น

ตํานานปรัมปราหรือนิทานมหัศจรรย์ย่อมดําเนินเรื่องภายใต้กฎเกณฑ์เชิงโครงสร้าง (structural law) 

บางประการ เลวี่-สเตราส์ก็มีความเชื่อตรงกับพรอพพ์ (โดยบังเอิญ) ว่า เรื่องเล่าในวัฒนธรรมมี

กฏเกณฑ์เชิงโครงสร้างกํากับอยู่ ต่างกันที่พรอพพ์สนใจหาโครงสร้างนิทานโดยพิจารณาการเรียงลําดับ

พฤติกรรมหรือการเรียงล ําดับเหตุการณ์ส ําคัญในเรื่อง ซึ่งเรียกว่าเป็นโครงสร้างแนวนอน 

(syntagmatic structure) ในขณะที่เลวี่-สเตราส์สนใจทั้ง โครงสร้างแนวนอน และ โครงสร้างแนวตั้ง 

(paradigmatic structure) 

 paradigm หมายถึงชุดความคิดชุดหนึ่ง เช่น ชุดความคิดเรื่องดอกไม้สีขาว ก็อาจประกอบ

ด้วย ดอกมะลิ ดอกแก้ว ดอกโมก ดอกปีบ เป็นต้น, หรือที่ผู้เขียนเคยยกตัวอย่างสัตว์ต่างๆที่อยู่ในชุด

ความคิดเดียวกัน เช่น ชุดความคิดที่สัตว์อยู่ในอากาศ (นกอินทรีย์ นกแก้ว นกเงือก นกยูง) ชุดความ

คิดสัตว์บก (สิงโต เสือดาว หมี สุนัข) เป็นต้น ดังนั้น ถ้าพูดว่า “รายละเอียดที่ต่างกันใน paradigm 

เดียวกัน” ก็จะหมายถึง ดอกมะลิ ดอกแก้ว ดอกโมก ดอกปีบ ซึ่ง อาจแทนที่กันได้ ในชุดความคิด

เรื่องดอกไม้สีขาว แต่ใน paradigm เดียวกันก็อาจมีรายละเอียดที่ตรงข้มกันได้ เช่น ใน paradigm 

ที่เป็นพฤติกรรมตัวละคร ตัวละครในตํานานเรื่องหนึ่งอาจเป็น “ตาเฒ่า” แต่ในอีกตํานานอีกเรื่องหนึ่ง

อาจเป็น “ยายเฒ่า” ก็ได้  

 เลวี่-สเตราส์เป็นผู้ที่สนใจ โครงสร้างความคิดมนุษย์ใน paradigm เดียวกัน โดยเฉพาะ ความ

คิดแบบคู่ตรงข้ามใน paradigmatic structure ใน The Raw and the Cooked เขาเปรียบเทียบ

รายละเอียดที่ต่างกันแบบคู่ตรงข้ามในชุดความคิดเดียวกันในตํานานเรื่องต่างๆ”1              

 ดังที่จะอธิบายกายภาพของเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 paradigm ที่ 1 อีกาเจอเหยือกนํ้าคิดหาวิธีกินนํ้า - อีกาเจอเหยือกเหล้าคิดจะกินเหล้า 

 paradigm ที่ 2 อีกาฉลาด จึ งเอาก้อนหินหยอดลงไปตามทฤษฎีของพีทาโกรัส - อีกาเปิด

ขวดด้วยก้อนหิน แล้วดื่มลงไป แล้วเมาจึงเริ่มทําลายตัวตนของตัวเอง 

 paradigm ที่ 3 อีกาได้กินนํ้า - อีกาเมาจนทําลายตัวตนของตัวเองสิ้น 

 ข้าพเจ้าได้ดัดแปลงเนื้อหาของเรื่องเล่าโดยสิ้นเชิง ด้วยคติสอนใจที่ว่าของมึนเมานั้นเป็นสิ่งที่

ไม่ดี  
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การวิเคราะห์ศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 2 

 ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ขึ้นมาสามชุดในเวลาไล่เลี่ยกันจึงขออนุญาติขมวดรวมกันอยู่

ในหัวข้อนี้ 

 ชิ้นที่ สาม “ขอบคุณ” 

  ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อลองทดสอบตัวเองเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับ

มาจากการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีทฤษฎีคอยควบคุมในศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 โดยดึงในเรื่องขอ

งการเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆรอบตัว ซึ่งเมื่อเกิดการเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆรอบตัวแล้ว จึงจะเกิดการเห็น

คุณค่าในตัวของตัวเองได้ การเห็นค่าในสิ่งต่างๆนั้นอาจจะเป็นไปได้ทุกสิ่ง อย่างเช่นการเห็นคุณค่า

ในอากาศที่เราได้ใช้หายใจลงไป สิ่งเหล่านั้นล้วนนําพาไปสู่การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนเอง4 

 ชิ้นที่ สี่ “หมากับเงา” 

  สําหรับผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้กลับมาใช้เรื่องราวของนิทานอิสป โดยใช้เรื่องที่ทุก

คนคงเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วในอดีต และนํามาปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยและสังคมไทยในปัจจุบัน

ด้วย โดยได้เปลี่ยนสัญลักษณ์จาก ชิ้นเนื้อและลําธารในเรื่องราวเดิมที่สุนัขมีปฎิสัมพันธ์เป็น ลูกชิ้นกับ

กระจกเงา แทน โดยใช้เสียงจากเกม Rocket Man เป็นเสียงประกอบในพื้นหลัง เสมือนให้ผู้ชมได้เป็น

ผู้เล่นสําหรับบทบาทสุนัข สาเหตุที่เลือกเสียงจากเกมมาเป็นเสียงพื้นหลังก็เพราะอยากให้ผู้ชมได้รับ

ความรู้สึกเป็นผู้เล่นของชีวิตของสุนัข และเพื่อทําให้รู้สึกว่าผู้ชมเป็นผู้ควบคุม 

 ชิ้นที่ ห้า “ฆ่าช้างเอางา" 

  จากผลงานท่ีผ่านๆมาของข้าพเจ้า ได้ยึดเอาเรื่องจากนิทานของอิสป ซึ่งเป็นนิทานซึ่ง

มีความเป็นสากลซึ่งรู้จักกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้หยิบยกสุภาษิตคําพังเพยของไท

ยมาใช้เป็นแก่นในการสร้างเนื้อหา โดยใช้การเล่นคําของภาษาไทยคือ ‘งา’ ซึ่งในความหมายเดิมตาม

สุภาษิตนั้นหมายถึง งาที่เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของช้าง(Ivory)มาเปลี่ยนให้กลายเป็น งาที่หมายความถึง

เมล็ดงาที่เป็นธัญพืช(Sesame) โดยเป็นกลไกที่ใช้ความหมายของคําให้ผลงานดูตลกและน่าสนใจยิ่ง

ขึ้น 

การวิเคราะห์ศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 3 

 ในระยะที่สามซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์นั้น ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์โดย

ใช้ประสบการณ์ที่ได้สร้างผลงานในสองระยะก่อน เสมือนเป็นบทสรุปของผลงานชุด ‘ยา’ นี้ โดย

ผลงานทั้งสองชิ้นที่อยูในระยะการสร้างสรรค์ผลงานนี้นั้นข้าพเจ้าไม่ได้อิงจากเรื่องราวของ

นิทานอิสปหรือสุภาษิตสอนใจที่เคยมีมาเลย แต่เป็นการสร้างขึ้นใหม่โดยอ้างอิงจากผลงานชิ้นก่อน



48

หน้าในชุดนี้ เพื่อให้ผลงานดูสอดคล้องไปในทํานองเดียวกันในคติสอนใจที่ข้าพเจ้าได้คิดและสอดแทรก

ไปใหม่ 

 ชิ้นที่ หก “ไก่ได้พลอย”(Life) 

  ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้สร้างโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของมุมมอง

ต่อชีวิตในแง่มุมของข้าพเจ้าเอง โดยเนื้อหาของผลงานจะอธบายดังต่อไปนี้ ผลงานชิ้นนี้ดําเนินเรื่อง

โดยเริ่มต้นจากตัวละครที่อยู่ในนํ้ากําลังตะเกียกตะกายขึ้นมาบนพื้นดินซึ่งเปรียบเสมือนการเกิด 

และดําเนินไปเรื่อยๆในสภาพแวดล้อมที่โดดเดี่ยวและอ้างว้าง เปรียบเสมือนสถานที่แห่งจิต(ความ

คิด)ที่ตัวละครกําลังประสบอยู่ ฉากของละครดําเนินไปเรื่อยๆมีการตัดภาพความสวยงามของฉากหลัง 

และกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสนุกสนานของตัวละคร แต่เมื่อดําเนินมาจนถึงกลางเรื่องมีตัวละคร

อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นไก่เหมือนกันได้ออกมาว่ากล่าวถึงบางอย่างที่ตัวละครหลักได้ทําลงไป หลังจากนั้นตัว

ละครหลักได้แสดงออกถึงความเศร้าเสียใจ ทั้งทางการแสดงออกทางท่าทางและการตัดต่อซึ่งได้

ทําภาพให้เป็นขาวดํา แต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งตัวละครหลักก็คิดได้ว่าควรจะปล่อยเรื่องนั้นออกไป ปลด

ปล่อยความรู้สึกผิดจากการที่ผู้อื่นมาให้ร้าย เมื่อนั้นเองที่ตัวละครหลักก็ได้กลับมาพบกับความ

สุขอีกครั้ง ภาพดําเนินต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่ง ที่ฉากหลังเป็นผืนนํ้าความเร็วของภาพก็ได้ถอย

หลังกลับ ตัวละครหลักค่อยๆถอยหลังลงจากพื้นดินไปสู่ผืนนํ้าอันกว้างใหญ่ที่เขาได้จากมา คติของ

เรื่องนี้ ‘คนเราเกิดมาคนเดียวและต้องตายคนเดียว อย่าให้คําพูดของคนอื่นมาทําลายเวลาแห่งความ

สุขอันแสนสั้นนั้นลง’ 

  



49

ภาพที่ 29 ไก่ได้พลอย 1 

 

ภาพที่ 30 ไก่ได้พลอย 2 
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ภาพที่ 31 ไก่ได้พลอย 3 

 

ภาพที่ 32 ไก่ได้พลอย 4 
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ภาพที่ 33 ไก่ได้พลอย 5 

 

ภาพที่ 34 ไก่ได้พลอย 6 
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ภาพที่ 35 ไก่ได้พลอย 7 

 

ภาพที่ 36 ไก่ได้พลอย 8 
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 ชิ้นที่ เจ็ด “ฆาตรกร” (Murderer) 

  ผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นโดยเป็นการดําเนินเรื่องต่อจากตอน ‘ฆ่าช้างเอางา’ โดยดําเนิน

เรื่องต่อนั้นมีตัวละครดําเนินเรื่องอยู่สองตัวคือ นักสืบ(หน้ากากอีกา) และฆาตรกร(หน้ากากตัวตลก) 

การดําเนินเรื่องนั้นจะเริ่มต้นด้วยการเท้าความไปถึงช้างที่ถูกฆ่า มีการใส่ฉากของซากช้างอยู่สองสาม

ฉากในตอนต้น แล้วต่อด้วยการทํางานของนักสืบโดยทีแรกนักสืบนั้นยังคงหาหลักฐานอะไรไม่ได้ 

แต่เมื่อจับต้นชนปลายมองกระดานความเชื่อมโยงที่เขาได้สร้างขึ้นมาเขานึกอะไรได้บางอย่าง เขาได้

ภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือและเมื่อนั้นเองที่เขาเริ่มต้นจะนึกออก จากนั้นเป็นฉากของตัวละคร

ฆาตรกรที่เป็นช่วงของการวิ่งหนี การวิ่งหนีนี้กินเวลาเกือบครึ่งเรื่องเป็นการวิ่งหนีวนไปวนมา 

จนกระทั่งถูกจับได้ในที่สุด และจบลงด้วยฉากของแหล่งนํ้าที่เงียบสงบสื่อถึงการวิ่งหนีที่ได้สิ้นสุดลง 

คติธรรมในเรื่องนี้ ‘การวิ่งหนีปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด’ 

  

 

ภาพที่ 37 ฆาตรกร 1 
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ภาพที่ 38 ฆาตรกร 2(นักสืบ) 

 

ภาพที่ 39 ฆาตรกร 3(นักสืบ) 
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ภาพที่ 40 ฆาตรกร 4(นักสืบ) 

ภาพที่ 41 ฆาตรกร 5 
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ภาพที่ 42 ฆาตรกร 6(ฆาตรกร) 

ภาพที่ 43 ฆาตรกร 7(ฆาตรกร) 
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ภาพที่ 44 ฆาตรกร 8 



บทที่ 5 

สรุปการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคติชนวิทยา และการพยาบาลทาง

จิตเวช เพื่อนํามาสร้างสรรค์ผลงานโดยมีเนื้อหามุ่งเน้นไปที่การให้กําลังใจกับเพื่อมนุษย์ โดยได้สร้าง

ผลงานในลักษณะนิทานเรื่องสั้น 7 ตอน โดยแต่ละตอนจะมีทั้งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หรือจะเกี่ยว

เนื่องกันอย่างตอน ‘ฆาตรกร’ที่ดําเนินเรื่องต่อจากตอน’ฆ่าช้างเอางา’ โดยมีเอกลักษณ์เป็นการ 

แสดงโดยสวมใส่หน้ากากและเป็นละครเงียบ โดยนําเสนอในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าพเจ้าทั้ง

ในทางการแสดงที่ข้าพเจ้าได้แสดงนําด้วยตนเอง หรือจะเป็นการเลือกสถานที่และบรรยากาศภาย

ในผลงาน 

 ปัญหาทางจิตนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเข้าใจได้ยาก แม้แต่ตัวผู้ที่มีปัญหานั้นเองบางครั้งไม่

สามารถอธิบายถึงที่มาและเหตุผลของมัน ด้วยหลักการณ์ของทฤษฎีที่ข้าพเจ้าได้นํามาอ้างอิงถึง

ในบทที่ 2 นั้น ทําให้สามารถเข้าใจกับการรับมือต่อปัญหาเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น ในผลงานแต่ละตอนนั้น

ข้าพเจ้าได้พยายามแทรกข้อคิดและคติธรรมบางอย่างเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมได้ข้อคิดและตั้งคําถามเกี่ยว

กับสิ่งที่เคยประสบ เริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆที่พบเห็นได้ตามข้อความรณรงค์อย่างเช่นเรื่องของแอล

กอฮอลล์ ไปจนถึงเรื่องที่อยู่ภายในจิตใจและเป็นนามธรรมมากขึ้น โดยข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจพูดถึงเรื่อง

ของการกําเนิดขึ้นของปัญหาทางจิต แต่จะพูดถึงการรับมือและสร้างความเข้าใจบางอย่างให้กับผู้ชม 

ด้วยความที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานก็เคยประสบพบเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่บ้าง และการจมอยู่กับอดีตก็ไม่

ได้ช่วยอะไรมากนัก จึงอยากจะนําเสนอการแก้ปัญหามากกว่า แต่กระนั้นการตัดสินใจในการรับมือทั้ง

หลายและมุมมองต่อผลงานจากผู้ชมนั้นข้าพเจ้าก็มิอาจจะคิดที่จะควบคุมและล่วงเกินได้ จึงขึ้นอยู่กับ

วิจารณญาณของผู้ชม  

 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้ให้ข้อคิด และกําลังใจจากผลงานชุดนี้ไม่มากก็น้อย หรืออาจจะ

ได้รับความสุนทรีย์ทางกายภาพของผลงาน ความสงบ ความตื่นเต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้า

ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานยินดีอย่างยิ่งที่ได้มอบให้กับผู้ชม 
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